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Abstract
Tore Andersson Hjulman: One with Nature: An Inquiry into the Renegotiation of Nature in the 
Conflicts between Nature Preservation and Sámi Rights during the Interwar Period. [Ett med 
naturen: En studie av hur naturen omförhandlades i mellankrigstidens konflikter mellan natur-
skydd och samiska rättigheter.] PhD dissertation in Swedish, Luleå University of Technology, 
Sweden 2017. 

In 1909 the Swedish national parks law was adopted with the assumption that the 
Sámi people living in the areas to be preserved were, in principle, one with nature. 
Therefore the perception of their land as pristine was consolidated and they could be 
excepted from park regulations. About thirty years later the national park administra-
tion stated that the aim to keep the national park nature untouched would fail without 
a restriction of Sámi rights within the parks. The aim of this thesis is to investigate 
how the distinction of nature from culture was renegotiated during the conflicts that 
preceded and followed this new stance.

Tracing the impulses that fostered the reactions of the state administration back to 
their original contexts, complex interactions of differing interests are revealed. These 
contexts are examined in three case studies. The first case centers on nomad school 
superintendent Erik Bergström and his warning of the effects on the national parks 
from reindeer herders activities. The intersection of nature preservation and Sámi pol-
itics sheds light on their common outset in the use of the nature-culture dichotomy in 
approaching the Sámi. This contributes to explain the resistance by which the interest 
of change was met by those invested in the prevailing state policy towards the Sámi.

The second case concerns a conflict of Sámi land use in the Abisko national park by 
the early 1930s. Several factors that possibly induced state officials to react on Sámi 
fishing and hunting in the national park are illuminated. These include different un-
derstanding of nature preservation, the moral ecology among the Sámi and antagonism 
between Sámi reindeer herders and inhabitants in the railway towns.

The third case involves concerns raised in the process of establishing a new national 
park in the Muttos/Muddus area. A shift in focus from mountainous to forest land-
scapes among nature preservationists resulted in the inclusion of new stakeholders and 
fields of knowledge about land use and its effects. This seems to have spurred prob-
lematizing of both the ideal of pristine nature and of Sámi land use. A conflict was 
triggered by the in-migration of two reindeer herding families. 

In conclusion, it will be argued that it was a series of quite contextually different 
conflicts that interacted to undermine the institutionalized demarcation of nature. This 
simultaneously challenged Sámi rights in the national parks and took place in ideolog-
ical opposition to the foundation of segregationist Sámi policy.

KKeywords: Nature-Culture Dichotomy, National Parks, Sámi Politics, Nature 
Preservation, Negotiation.   





Förord
Där jökeln avtecknar sig mot himlen upphör landet att vara jordiskt, och jorden får del i 
himlen, där bor inte längre några sorger och därför är glädjen inte nödvändig, där härskar 
skönheten ensam, höjd över varje krav.1

Ett avhandlingsprojekt som det här tenderar att vara inlindat i lite av samma mystik 
som den romantiskt präglade gestaltning Halldór Laxness gör av en isländsk jökel. Åt-
minstone har jag upplevt att det är så. Det är inte bara så att det där inryms förvänt-
ningar om en särskild sorts upphöjd sanning, även perspektiven på tid och arbetsinsats 
är svindlande. Ungefär som skalden i Laxness roman gjorde jag vandringen upp mot 
den bländande jökeln utan några villfarelser om att det i förväg skulle gå att veta om 
där fanns något som kunde vara värt att ta med tillbaka. Det har ibland varit ett kaos 
och det har varit otryggt, svårt och mödosamt.

Jag är ändå mycket tacksam över att min handledare Lars Elenius, dels pekat ut den 
ungefärliga riktningen, dels med mycket tålamod låtit mig följa min egen intuition
även när det lett till kursbyten och omvägar längs okända stigar. Tillsammans med min 
biträdande handledare Erland Mårald, som ska ha ett särskilt tack för sin inspirerande 
uppslagsrikedom, har han även bistått med ovärderlig sakkunskap om den generella 
terrängen. Genom att inte stryka medhårs har Lars både tvingat mig att utveckla mina 
ofta väl kondenserade formuleringar och att överge de slutsatser som inte hållit måttet. 
Tack Lars! Tack Erland! Och tack också till min andra biträdande handledare, Camilla 
Sandström, som gett mig viktiga synpunkter främst i slutskedet och som varit en del
av det tvärvetenskapliga och Formas-finansierade projekt om naturskydd och urfolks-
rätt där mitt eget arbete ingått. I detta projekt har förutom Lars och Camilla även 
Christina Allard, Rebecca Lawrence och Elsa Reimerson deltagit, kollegor som jag 
skattar mycket högt. 

Något som alltid måste hållas i minnet är att inte heller de mest oländiga branterna 
upp mot en jökel i allmänhet är helt orörda. Detta framgår i första hand genom fot-
notsapparaten, men inte ens denna är tillräcklig för att redovisa mer än en liten del av 
det tankearbete som utförts av andra före mig och som avhandlingen är helt beroende 
av. Även om jag inte kommer i närheten av att göra alla rättvisa ska jag ändå försöka 
nämna ytterligare ett fåtal av dem som medverkat. Några som placerat ut rejäla rösen 
längs färdvägen har varit diskutanterna vid de seminarier där jag efterhand har kunnat 
lägga fram resultatet av mitt arbete. Jag är tacksam för att ha fått möjlighet att hålla
mittseminarium vid Umeå universitet och för de viktiga synpunkter jag då fick av 
Finn Arne Jørgensen och andra. Under mitt slutseminarium var det Anna Sténs som 
hjälpte mig att ställa in kompassen och för de övriga seminarierna tackar jag i synner-
het Dolores Jørgensen, Kristina Söderholm, Maria Udén och Stefan Warg. Betydande 
delar av mitt manus har även lästs och kommenterats av Nils-Gustav Lundgren, 
                                                          
1 Halldór Laxness, Världens ljus och himlens skönhet. Översättning av Rannveig och Peter Hallberg. Stockholm: 
Rabén & Sjögren, 1986, 449.



Carina Lundmark, Josefin Rönnbäck och Fredrik Sjögren. Isabelle Brännlund, Elin 
Anna Labba och Åsa Össbo har varit värdefulla rådgivare i synnerhet under de sista 
skälvande månaderna. Hanna Andersson, Andrea Daleflod, Lisa Gålmark och Lis-Mari 
Hjortfors – tack för er oumbärliga insats med att på kort notis korrekturläsa hela ma-
nuset! Min tacksamhet omfattar även Richard Cole som stått för språkgranskningen av 
avhandlingens abstract. Som brukligt vill jag klargöra att alla fel som ännu återstår, av 
vilket slag de än må vara, är helt och hållet mitt ansvar. 

Att ”vildmarken” inte är mer än en myt blir uppenbart även med insikten av att 
varje kvadratcentimeter har möjliggjorts av den vård och det ordnings- och förteck-
ningsarbete som ägnats arkivens källmaterial. Utan att kunna nämna alla coola arkiva-
rier vid namn vill jag rikta ett speciellt tack till Carola Bratt vid Svenska Fjällklubben,
som inte bara släppte in mig till ett väldigt intressant arkiv utan även bjöd på pizza.

En av de allra svåraste utmaningarna med att ta sikte på en jökel är utan tvivel att 
hålla modet uppe. För att jag i slutändan faktiskt lyckats med detta vill jag särskilt 
tacka min mentor Josefin Rönnbäck. Tack för att du tagit mig på så stort allvar, det är 
en sällsynt gåva inom akademin! En särskild gemenskap och stöd har jag även haft ge-
nom mina kollegor och vänner på avdelningen för arbetsvetenskap, som jag ganska 
officiellt har låtit adoptera mig. Jag känner mycket varmt även för mina närmsta före-
bilder på avdelningen för historia, inte minst för Hanna Kinneryd, Curt Persson och 
Roine Viklund, som inte bara på pappret utan även på ett mycket generöst och inner-
ligt sätt har delat uppgiften att vara universitetets historikerdoktorander med mig. Det 
dagliga umgänge jag under långa perioder haft med min institutions statsvetare hade 
jag också haft svårt att klara mig utan. Geografisk närhet och vardag behöver dock inte 
vara avgörande och det bevisas av hur lyckligt lottad jag känner mig över att ha fått 
vara en del av nätverket NorrSam, med dess rikedom av klokskap, kunskap och kam-
ratskap. På avstånd har jag också haft Olivia Ekman och Fredrick Backman, det var ju 
tillsammans med er två som jag blev doktorand en gång! 

Slutligen är jag övertygad om att jökelfärder allt som oftast skulle sluta i katastrof 
om det inte vore för att det fanns personer som kan dämpa jökelns strålkraft ibland. För 
mig har dessa varit Anna, Josefine och Therese, det har varit min mamma och mina 
systrar. Det har också varit fler. 

Tore Andersson Hjulman
Uppsala, 19 december 2016
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Inledning
I kampen mot och samlifvet med medmänniskor af samma eller främmande ras eller stam har 
människan förvärfvat (…) själskrafter, som gjort henne till naturens herre, från det att hon varit 
i allo ett med naturen. 

Ur Sociala studier (1905) av den svenske professorn och sedermera riksdagsledamoten Gustaf 
Steffen.2

Föreställningen om ursprunglig natur är inte bara ideologiskt utan även på en mycket 
konkret nivå historiskt sammanlänkad med den om naturfolk. Den har i stor utsträck-
ning inkarnerats i just de landskap som bebotts och brukats av folk som av de europe-
iska kolonialmakterna uttryckligen uteslöts ur den civilisatoriska gemenskapen. I ett 
kolonialt sammanhang fyllde föreställningen om ursprunglig natur en legitimerande 
funktion. Med stöd av en princip härledd till den romerska rätten, ferae bestia, fick den 
förmenta avsaknaden av en viss typ av exploatering av naturen motivera upprättandet 
av koloniala styrelseformer. Vilken grad av intervention som kunde rättfärdigas kom 
därmed att avgöras av var ett folk placerades på den tänkta utvecklingsstege som fick 
en central betydelse i den moderna föreställningsvärlden.3 I det inledande citatet av 
sociologen Gustaf Steffen antyds hur idén om det moderna subjektets herravälde över
naturen gick hand i hand med ett slags tänkt moralisk överlägsenhet i relation till såväl 
de avlägsna förfäder som tidigare varit en del av denna natur som till de så kallade na-
turfolken. Sammanlänkningen av dessa folk, det förflutna och naturen ställdes, vilket 
framgår när texten fortsätter, i kontrast till vad som antogs vara en fortgående civili-
satorisk progression.

Då ett folk ej kunnat psykiskt höja sig till själfständigt deltagande i det intensivare kultur- och 
samhällslif, som blifvit en universell nödvändighet, har det därmed bevisat sin oförmåga att 
vara med om att fortsätta den normala människoutvecklingen. Äfven om ett sådant folk, skyd-
dadt af geografisk isolering, lyckas förblifva i tillvaron, är det i sin lokala och andliga isolering 
utestängdt från gemenskap med mänsklighetens framtid och har därför själft ingen framtid.4

Förutom att inhysa de ”naturfolk” som antogs få finna sig i att bli underställda av-
lägsna regeringars kontroll kom föreställningen om ursprunglig natur att bli föremål 
för den starka känslostämning och symbolik som bars fram av naturskyddsrörelserna 
som började spira särskilt under andra halvan av 1800-talet. För dessa blev den koloni-
serade världen föga förvånande en viktig arena inte minst för etableringen av national-
parker. 
                                                          
2 Sociala studier: Försök till belysning af nutidens samhällsutveckling, andra häftet. Stockholm: Geber, 1905, 9-10. 
Ett populärvetenskapligt verk i en serie om sju häften. Enligt en recension i Social Tidskrift karaktäriseras den av 
”vetenskaplig grundlighet” och i Gefle-Posten beröms den ”strängt vetenskapliga behandlingen”.
3 Andrew Fitzmaurice, ‘The genealogy of Terra Nullius’, Australian Historical Studies, vol. 38, nr 129 (2007): 1-
15.
4 Steffen, Försök till belysning af nutidens samhällsutveckling, 10.
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I Sverige är det mot den lappländska fjällvärlden som naturskyddarna i hög grad har 
riktat sina blickar. Liksom på andra håll gick föreställningen om en öde vildmark hand 
i hand med att dess inbyggare identifierades som ett naturfolk. I detta fall var det sa-
merna som därigenom, och utan att de kunde hjälpa det, gjordes till en inte oväsentlig 
beståndsdel i den estetik som bland annat låg till grund för Svenska Turistföreningens 
verksamhet.5 När Sveriges första nationalparker inrättades 1909 var det huvudsakligen 
till just det samiska renskötselområdet som de förlades. Förutom att detta till stora de-
lar ansågs utgöra ett ursprungligt naturlandskap hade det också fördelen av att ha en 
mycket större andel tillgänglig, statlig mark än på andra håll, vilket var en följd av att 
de renskötande samerna sedan 1800-talet inte längre tillerkändes markäganderätt.6

Identifikationen av samerna som en folkgrupp utanför civilisationen kom att bli 
grundläggande för nationalparksinstitutionen, inte bara för att den förstärkte vild-
marksauran utan även genom att vidimera att det inte fanns någon principiell konflikt 
mellan den samiska markanvändning, som förekom i nationalparkerna, och syftet att 
bevara en ursprunglig natur.7 Till skillnad från de åtgärder som skulle göra parkerna 
tillgängliga för turister och forskare betecknades inte samernas renskötsel- och fiske-
rättigheter som undantag från att lämna områdena orörda och onyttjade.8 Enligt kom-
mittébetänkandet utgjorde samerna istället en tillgång:

[De lappska rättigheternas] utöfvande har hittills icke ägt märkbart inflytande på naturlifvet, 
och lappbefolkningen är så intimt förenad med naturen inom sitt territorium, att den så att säga 
kompletterar denna. Det skulle utan tvifvel vara olämpligt att företaga något, som kunde be-
röfva en lappländsk nationalpark det särskilda intresse, som förlänas densamma genom det 
lappska folkelementets närvaro.9

Det var inte så att naturfolk helt ansågs sakna kultur, och det gällde även dem som i än
högre grad än samerna antogs representera denna föreställda idealtyp. Naturtillståndet i 
absolut mening förbehölls i allmänhet djuren. Likafullt fick de definieras av ett brist-
tillstånd, vars innebörd konstruerades i relation till de så kallade kulturfolken. Enligt 
Nordisk familjebok från 1913 var det både den relativt låga kulturgraden och en av-

                                                          
5 Gunnar Broberg, 'Lappkaravaner på villovägar: Antropologin och synen på samerna fram mot sekelskiftet 1900', 
Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria, 1981/1982 (1982): 77; Sverker Sörlin, Framtidslandet: debatten om 
Norrland och naturresurserna under det industriella genombrottet, Stockholm: Carlsson, 1988, 87.
6 Lars J. Lundgren, Staten och naturen: naturskyddspolitik i Sverige 1869-1935. D. 1, 1869-1919. Brottby: 
Kassandra, 2009, 301 ff; Kaisa Korpijaakko-Labba, Om samernas rättsliga ställning i Sverige-Finland: en 
rättshistorisk utredning av markanvändningsförhållanden och -rättigheter i Västerbottens lappmark före mitten av 
1700-talet. Helsingfors: Juristförbundets förl. 1994; Lennart Lundmark, ”Lappen är ombytlig, ostadig och 
obekväm”: svenska statens samepolitik i rasismens tidevarv. Bjurholm: Norrlands universitetsförl. 2002.
7 Eivind Torp, 'Rennäringens rättigheter i nationalparker och naturreservat’, Förvaltningsrättslig tidskrift nr 2,
(2005): 155-192. Om kulturhierarkiska uppfattningar i samepolitiken, se Patrik Lantto, Lappväsendet: 
tillämpningen av svensk samepolitik 1885-1971. Umeå: Umeå univ. 2012, 25; Ulf Mörkenstam, Om ”Lapparnes 
privilegier”: föreställningar om samiskhet i svensk samepolitik 1883-1997. Stockholm: Stockholms univ. 1999, 
108 f.
8 Prop. 125, 1909, 8.
9 Betänkande 1907, 49.
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saknad av ”inneboende förmåga af utveckling” som motiverade benämningen.10

Kategorin uppfattades som bred. Inom ramen för naturskyddspraktiken förbyttes dock 
det relativa till något absolut; mellanting och ambivalenser tilläts inte av de konkreta 
gränsdragningarna mellan skyddsvärd natur och de verksamheter och subjekt som in-
nebar kulturpåverkan. Som ett resultat kom nationalparkslagstiftningen att medföra att 
de samiska renskötarna kan sägas ha institutionaliserats som en del av naturen. De va-
rierande och många gånger oklara föreställningarna om var natur och kultur skildes åt 
blev således, som grund för den förda naturskyddspolitiken, till ett formellt och mer 
preciserat antagande.

Denna introduktion ger en fingervisning om de vidare, och idéhistoriskt relativt 
dramatiska, implikationerna hos den händelseutveckling som inleddes ungefär två årt-
ionden efter nationalparksinstitutionens tillkomst. Märk väl, i slutet av 1920-talet bör-
jade antagandena om samernas förening med den skyddade naturen att problematiseras 
inom naturskyddsförvaltningen. Den samiska markanvändningen framställdes sedan i 
allt fler naturskyddssammanhang som ett hot snarare än som en tillgång. I förläng-
ningen kom detta att leda till en radikal brytning med tidigare förhållningssätt, liksom 
till återkommande försök att inskränka de samiska rättigheterna i nationalparkerna.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med den här avhandlingen är att bidra till en förståelse för hur åtskiljandet mel-
lan natur och kultur omförhandlades i samspelet mellan de olika instanser som deltog i
konflikterna mellan naturskydd och samiska rättigheter i nationalparkerna. Den nat-
ionella naturskyddsförvaltningens problematisering av tidigare antaganden, manife-
sterad i de lagändringsinitiativ som togs under 1927 och det följande årtiondet, kom-
mer att bilda utgångspunkt för tre övergripande frågeställningar. 

� I vilka sammanhang bottnade de mest omedelbara impulserna till naturskydds-
förvaltningens försök att få till stånd en lagändring och hur uppstod dessa?  

� Hur och varför kunde dessa impulser få genomslag i strid med etablerade 
antaganden?

� Vilka gensvar fick den ideologiska ompositioneringen från andra delar av staten 
och hur kan de förklaras?

I form av tre fallstudier kommer jag att följa den nationella naturskyddsförvaltningens 
ompositionering tillbaka till upphovet för de impulser som framkallade den. 

                                                          
10 Nordisk familjebok, Uggleupplagan, s.o. ‘naturfolk’. 
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ANALYTISKA BEGREPP

Här följer en redogörelse för några av avhandlingens mest centrala begrepp: förhand-
ling, identifikation, rättigheter och natur. Förhandlingsbegreppet utgör det övergri-
pande analysverktyget för hur meningsinnehållet i olika begrepp fixeras eller förändras.
Identifikation beskriver en specifik form av meningsskapande inom ramen för de för-
handlingar som ägde rum och rättigheter bidrar till att förklara samernas förhandlings-
position och agerande. Eftersom natur är ett mångtydigt begrepp som kan närmas på 
många olika sätt ger jag sedan ett ganska stort utrymme åt att förklara hur jag använ-
der det. Kapitlet avslutas med en översiktlig presentation av tidigare forskning och en 
redogörelse för tillvägagångsätt och disposition.

Förhandling
Som stöd för de analytiska operationer som måste förbinda det empiriska källmaterialet 
med avhandlingens frågeställningar och slutsatser kommer jag att använda begreppet 
förhandling. Förståelsen av sociala och kulturella processer som förhandlingar har se-
dan 1990-talet vunnit stor genklang inom humanistisk forskning efter att först ha lan-
serats i den tradition som går under namnet New Historicism. Det representerar ett 
intresse för meningsskapandets pragmatiska aspekter, den funktionalitet som omvand-
lar kommunikationshandlingar till delar av en process. Enligt idéhistorikern och litte-
raturvetaren Helge Jordheim kan en förhandling ses som en specifik respons på en “si-
tuation som behöver och bjuder in den”. En förhandling involverar alltid flera olika 
parter och förutsätter att parterna har sina egna distinkta syften och målsättningar, som 
dock kan överlappa, liksom delar en vilja att kommunicera och nå en gemensam 
överenskommelse. I denna process kommer parterna att ständigt bli tvungna att an-
passa sina positioner i förhållande till varandra. Detta bildar sammantaget en grundval
för konceptets strukturering av forskningsmaterialet, det vill säga det sätt som kon-
ceptet kommer att synliggöra vissa omständigheter mer än andra.11

En förhandlingspart existerar endast inom ramen för en viss förhandlingssituation 
och konstitueras av ett intresse. Dessa är dock inte fixa eller ahistoriskt givna och som 
exempelvis den postkoloniala teoretikern Homi K. Bhabha uttolkar förhandlingsbe-
greppet är det den ständiga rörelsen och avsaknaden av absoluta motsättningar som 
betonas, “… beyond the prescriptive form of symptomatic reading where the nervous 
tics on the surface of ideology reveal the ‘real materialist contradiction’”.12 Vi leds 
således i en riktning bort från den ofruktbara dikotomin mellan idéer och materia, 
idealism och materialism. Även Jordheim anser att den främsta behållningen av för-
handlingskonceptet på en övergripande nivå är att det förmår fånga dynamiken i de 
processer det beskriver. Förståelsen av dessa processer som något som sker i relationen 
                                                          
11 Helge Jordheim, ‘Negotiating Negotiations: Theorising a concept - conceptualising theory’ i Negotiating pasts 
in the Nordic countries: interdisciplinary studies in history and memory, red. Anne Eriksen & Jón Viðar 
Sigurðsson. Lund: Nordic Academic Press, 2009, 20, 30-33.
12 Homi K.Bhabha, The location of culture. London: Routledge, 1994, 25.
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mellan olika parter understryker att det inte är fråga om ett analysobjekt i avsaknad av 
inneboende konflikter. Här definieras med andra ord ett maktbegrepp. För att en för-
handling ska kunna äga rum krävs att parterna i någon mån erkänner varandra, annars 
uppstår ingen kommunikation, men erkännande är också föremål för förhandling och 
något som parterna strävar efter att uppnå.13

Förhandlingar kräver inte jämbördighet vilket är anledningen till att förhandlings-
konceptet öppnar för förskjutningar och rörelse inom meningsskapandet som makt-
struktur. Det är således inte heller fråga om processer med entydigt definierbara eller 
fixerade gränser. Alltför stora asymmetrier i makt, kunskap eller rikedom kan dock i 
praktiken utesluta grupper från att vara parter i förhandlingar. Jordheim menar att 
detta kan ske genom att dessa helt förnekas en plats inom civilisation och mänsklighet. 
Att till exempel dehumanisering skulle vara ett tillräckligt eller nödvändigt villkor för 
att helt uteslutas ur en förhandling förefaller dock inte vara fullt konsekvent med den 
tolkning som Jordheim företar i övrigt. Även brev, monument, ruiner och andra me-
ningsbärare som normalt inte inkluderas i gemenskapen av aktiva subjekt kan ändå 
fylla funktionen av ett slags förhandlingsparter. En ruin begränsar i lika hög grad som 
en byggnadsantikvarie vilket meningsskapande som äger rum bara genom sitt sätt att 
existera, även om dess förutsättningar för att kunna delta i en förhandling givetvis har 
sina specifika särdrag. Alla kommunikationshandlingar har med andra ord inte formen 
av tal- eller skriftspråk.14

Identifikation
I förarbetena till nationalparkslagen artikulerades tre olika identiteter som, på sinse-
mellan olika sätt, förväntades bli införlivade i den skyddade naturen: forskare, turister 
och samer. Turister och forskare skildes ut som tillfälliga besökare, vilka på olika sätt 
kunde tillgodogöra sig sådan natur som bevarades i ett orört tillstånd. Deras tillgång till 
naturen framställdes som ett undantag just från principen om att lämna denna natur
fullständigt orörd. Den samiska identitetskategorin skrevs å andra sidan fram så att till-
gången till orörd natur snarast kunde tolkas som en definierande egenskap istället för 
som något samerna antogs ha nytta av.15

Identitet är en vardagsspråklig term som förekommer mer eller mindre frekvent i
det allmänpolitiska samtalet, liksom i många andra sammanhang. Semantiskt är 
användningen långt ifrån enhetlig och konfliktfri, vilket kräver en viss vaksamhet i 
överföringen till analytisk kategori.16 För att uppnå analytisk stringens finns det starka 
skäl att förstå identitet som ständigt pågående sociala processer och inte som ett “nå-

                                                          
13 Jordheim, ‘Negotiating negotiations’, 15, 22.
14 Ibid. 20-23.
15 Betänkande 1907; Prop. 125, 1909, 8.
16 Frederick Cooper & Rogers Brubaker, ‘Identity’ i Colonialism in question: theory, knowledge, history, red.
Frederick Cooper. Berkeley: University of California Press, 2005, 63-66. Cooper & Brubaker beskriver sex olika 
användningssätt som de menar är delvis oförenliga i förhållande till vilka antaganden som kan göras om likhet 
mellan personer och över tid.
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got” som kan innehas eller besittas. Ett sätt att accentuera detta är att, som Cooper & 
Brubaker föreslår, istället använda termen identifikation.17

Identifikation är något som görs och som görs kontextuellt i relation till individer,
kategorier, narrativ, sociala strukturer eller meningsformationer. Richard Jenkins an-
vänder termen identifikatoriskt arbete [identificatory work] för att beskriva detta 
”görande”.18 Denna specifika form av arbete kan i det här sammanhanget förstås som 
ett led mellan natur/kultur-dikotomin och den konkreta kategorisering av människor,
som påförs mening utifrån denna dikotomi. Därför kan det också vara relevant att lyfta 
fram skillnaden mellan självidentifikation och det identifikatoriska arbete som utförs 
av personer eller instanser som inte själva gör sig till del av det som identifieras, det vill 
säga en extern identifikation. Medan självidentifikation alltid sker i interaktion med 
externa identifikationer behöver extern identifikation, som fallet med de samiska 
renskötarna exemplifierar, inte alltid vara en dialektisk process. Det gäller särskilt när 
den tar formen av en formaliserad och systematisk kategorisering legitimerad av auk-
toritativa institutioner, en typ av identifikatoriskt arbete som är utmärkande inte minst 
för moderna stater.19 Moderna stater är som James Scott framhållit, helt beroende av 
olika typer av förenklande raster för att fånga in sina territoriers sociala och fysiska 
mångformighet. Till sin hjälp har de allt från terrängkartor och standardiseringar av 
mått och vikter till befolkningsregister, som även förenas av att de i slutändan medver-
kar till att förändra de objekt de beskriver.20

Tendensen till funktionella förenklingar är en komplikation som har varit starkt 
närvarande inte minst inom samepolitiken; ofta riktade sig staten i detta sammanhang 
mer eller mindre uteslutande mot renskötande samer, men gjorde samtidigt anspråk på 
att omfatta samer i allmänhet.21 Därmed uppstår också frågan vilka det var som fak-
tiskt ansågs vara förenade med naturen i nationalparkerna. I ett lagstiftningssamman-
hang bör det åtminstone ha varit alla som kunde göra anspråk på att utöva de samiska 
rättigheterna inom de aktuella områdena. I praktiken gjordes, liksom i samepolitiken i 
stort, sällan den typen av förtydliganden eller avgränsningar. Denna typ av förenkling 
är en stereotyp, en symboliskt och i det här fallet normativt laddad, kollektiv identifi-
kation som framhäver endast ett fåtal förmenta likheter mellan dem som stereotypi-
seras. Stereotyper kan fylla både kognitiva och ideologiska funktioner, bland annat 
genom att bidra till att ge flytande och föränderliga identitetsgränser en illusorisk tyd-
lighet.22 Stereotypen av det samiska utgjorde en del av vad Gunnar Broberg vill tala 
om som borealism, analogt med begreppet orientalism. Borealismen var i hög grad ett 
uttryck för de koloniala maktförhållandena och beskriver hur ett intresse för det nord-

                                                          
17 Ibid. 71. Se också Richard Jenkins, Social identity. London: Routledge, 2014, 10, 18.
18 Jenkins, Social identity, 97.
19 Cooper & Brubaker, Colonialism in question, 71 f.
20 James C. Scott, Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition have failed. New 
Haven: Yale University Press, 1998, 3 f.
21 Mörkenstam, Om "Lapparnes privilegier", 96.
22 Jenkins, Social Identity, 155 f.
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liga införlivades med intresset för det exotiska och det primitiva i konstruktionen av 
den svenska, nationella självförståelsen.23

Andra aspekter som brukar kopplas samman med identitet är i det här samman-
hanget av mindre betydelse. Identitet kommer här exempelvis inte att referera till in-
dividuell eller kollektiv självförståelse och jag kommer inte heller att i någon högre 
grad beröra identitet i termer av kollektiv solidaritet eller som känslor av samhörighet.

Rättigheter
Den typ av rättigheter som kommer att vara relevanta att diskutera i avhandlingen är i 
första hand konventionella rättigheter, det vill säga rättigheter i bemärkelsen av in-
tressen som i ett specifikt historiskt sammanhang åtnjuter erkännande och tillmäts en 
viss vikt. Rättigheter fyller sin funktion i relationen mellan grupper och personer ge-
nom att gentemot den som uppbär rättigheter påföra skyldigheter för andra.24 De kan,
men behöver inte vara, kodifierade i någon form av lagtext. Inte heller behöver de vara
knutna till någon typ av formell institution i strikt mening. Icke-institutionella rättig-
heter kan exempelvis vara det outtalade påbudet att forma en kö framför en biljettau-
tomat eller rättigheter baserade i en viss uppsättning moraliska regler och principer 
bland en grupp människor.25 Det förefaller troligt att såväl institutionella som icke-
institutionella rättigheter har bidragit till att forma relationen mellan samer och na-
turskyddare. I båda dessa varianter kan de, för att låna ett begrepp från bland annat 
sociologisk forskning, vara levd verklighet, och fungera som ett meningsskapande 
ramverk för handlande.26  

Renbeteslagen från 1898, som tillerkände samerna särskilda markrättigheter, gav 
upphov till en sådan levd verklighet, bland annat genom att naturskyddarna tvingades 
ta hänsyn till dessa när förslaget till nationalparkslag utformades. Däremot är det inte 
givet i vilken mån som den i praktiken erkändes exempelvis av de statliga tjänstemän 
som verkade lokalt i nationalparksområdena. Inte heller behöver den, varken med eller 
utan de inskränkningar som naturskyddsregleringarna innebar, ha överensstämt med 
den rättsuppfattning som förekom bland de aktiva renskötarna. Historikern Karl 
Jacoby har bildat begreppet moralekologier för att beteckna de lokala försanthållanden, 
praktiker och traditioner som har en potential att skapa delvis självständiga moraliska 
system för interaktionen med omgivande ekosystem och livsmiljö. Det är en parafras 

                                                          
23 Gunnar, Broberg, 'Lappkaravaner på villovägar’, 78. Hur orientalismens stereotyper och främliggörande av den 
muslimska världen har bidragit till att upprätthålla västerländsk kolonialism har uttolkats av Edward Said i det 
inflytelserika verket Orientalism (1978).
24 Termen konventionell avser markera skillnaden gentemot analytiskt applicerade universella rättigheter,
däremot utesluter den inte institutionella rättigheter. Här återges den så kallade intresseteorin. The Concise 
Oxford Dictionary of Politics, 3 utg. red. Iain McLean & Alistair McMillan, 
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199207800.001.0001/acref-9780199207800-e-
1168?rskey=4kRKaY&result=1249 (hämtad 2016-03-13).
25 George W. Rainbolt, ‘Rights Theory’, Philosophy Compass, vol. 1, nr 1 (2006): 13. 
26 Darren O’Byrne, ’On the Sociology of Human Rights: Theorising the Language-structure of Rights’, 
Sociology, vol. 45, nr 5 (2012): 831.
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på E. P. Thompsons begrepp moral economies och står för en känsla och förståelseram
som från en lokal utgångspunkt utmanar de försök till kontroll som exempelvis nat-
ionalparksetableringar är ett exempel på. Enligt Jacoby har moralekologierna ”utveck-
lats som en kontrapunkt till de elitistiska naturskyddsdiskurserna” samtidigt som de 
från tid till annan även kunnat influera eller låna från dem.27   

En grundläggande kritik som kommit att riktas mot naturskyddare och miljöakti-
vister på olika håll i världen är att de förhållit sig till urfolks moralekologier utifrån hur 
väl dessa ansetts överensstämma med naturskyddarnas egna syften snarare än att er-
känna moralekologierna som praktiker och värdesystem som existerar i sin egen rätt. 
Kritiken har riktats även mot de fall då urfolk framställts som en tillgång för natur-
skyddet, eftersom det samtidigt bäddat för att de ska betraktas som bedragare eller 
icke-autentiska när de inte levt upp till naturskyddarnas förförståelse och egna nor-
mer.28 Denna problematik har adresserats även i en dagsaktuell svensk kontext i relat-
ion till hur förvaltningsmodellen för världsarvet Laponia har konstruerats. Laponia 
består av ett område som innefattar några av de nordligaste nationalparkerna i Sverige 
och utsågs 1996 till ett världsarv av Unesco. Den nya förvaltningsform som så små-
ningom inrättades har betraktats som en viktig seger för samernas politiska kamp för 
landrättigheter och för försöken åstadkomma en avkolonisering i relation till den 
svenska staten. Det krävdes långt mer än ett årtionde av förhandlingar innan sameby-
arna lyckades driva igenom sina krav om att bland annat få en majoritet av rösterna i 
förvaltningens styrelse. Även här har forskning pekat på att det finns en spänning mel-
lan samernas deltagande som värde- respektive rättighetsbärare. I det senare fallet, ge-
nom att de exempelvis blivit erkända som ett urfolk, kan samerna ställa krav på staten 
utifrån bland annat internationella konventioner. Positionen som rättighetsbärare finns 
i viss mån också inskriven i Laponias förvaltningsplan men sammantaget kan posit-
ionen som värdebärare sägas ha fått ett större genomslag. Argumentationen för same-
byarnas medverkan tar i det avseendet fasta på betydelsen av de samiska markanvän-
darnas särskilda kunskap och praktiker för att värna Laponias värden som världsarv. En 
sådan tyngdpunkt skulle enligt kritikerna kunna begränsa samernas handlingsut-
rymme.29 Som abstrakta kategorier för hur samerna identifieras i relationen till natur-
skyddare skapar värdebärare respektive rättighetsbärare också en möjlighet att analy-
tiskt anknyta nu- och dåtid.  

Natur
Den teoretiska utgångspunkten för den här studien är, på en grundläggande nivå,
socialkonstruktivistisk. Det innebär att jag lägger en särskild betoning vid att männi-

                                                          
27Min översättning i citatet. Karl Jacoby, Crimes Against Nature: Squatters, Poachers, Thieves and the Hidden 
History of American Conservation. Berkeley, Calif.: University of California Press, 2001, 3. 
28 Paul Nadasdy, ‘Transcending the Debate over the Ecologically Noble Indian: Indigenous Peoples and 
Environmentalism’, Ethnohistory, vol. 52, nr 2, (2005). 
29 Elsa Reimerson, ‘Sami space for agency in the management of the Laponia World Heritage site’, Local 
Environment, vol. 21, nr 7 (2015). 
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skors sätt att begripliggöra och uppleva verkligheten, inklusive grundläggande begrepp
och kategorier, inte är givna utan alltid blir till i en specifik historisk kontext. Inom 
ramen för denna grundförståelse framträder även naturen som ett resultat av historiskt 
situerade uppgörelser. Detta förhållande har sedan tidigare öppnat upp för nytolkning 
av intressemotsättningar för vilka naturen, i uttolkningar av äldre tradition, antagits 
vara ett externt eller oberoende objekt. Intressemotsättningarna har då kunnat studeras
utifrån hur de betingar och är en del redan av hur naturen definieras och ges mening.30

Även socialkonstruktivister har dock i många fall, och med all rätt, mött kritik för att i 
lika hög grad som andra ta distinktionen mellan det naturliga och det sociala för gi-
ven.31 Att försöka göra sig medveten om hur dualismen som sådan reproduceras och 
vad detta, i varje givet sammanhang, fyller för funktion är dock minst lika viktigt.   

När naturen inte kan antas existera oberoende av de begrepp och kategorier som 
antyder att den skulle finnas, är själva begreppssliggörandet något som måste avläsas i 
relation till strukturella maktförhållanden. Naturbegreppet kan förstås som en del av 
ett identifikatoriskt arbete som, inom ramen för en förhandling, formar en viss relation 
mellan två parter. Den som använder begreppet för att identifiera något utanför sig 
själv ger indirekt också sig själv en symboliskt och normativt laddad identifikation.
Som kulturgeografen Noel Castree formulerar det kan de representationer vi gör av 
naturen betraktas som ”tools we manufacture and use in order to forge relations with 
what we call nature”.32 Mot samma bakgrund har Cindi Katz och Andrew Kirby,
också de kulturgeografer, betecknat naturen som en another Other:

The tropes of wildness, purity, instinctuality and animalness have been strategically useful to 
capital and patriarchy in the subordination, domination and exploration of women, the work-
ing class, and non-white, non-western peoples and the lands inhabited by them. The exploita-
tion of nature is coincident with its constitution as something apart and ´other´.33

Samtidigt ska det observeras att termen natur har fått tjänstgöra för att framkalla ett 
mycket stort antal skilda innebörder. Enligt Raymond Williams skulle ”nature” kunna 
vara ett av de mest komplexa orden i det engelska språket, en slutsats som inte tycks
mindre giltig överförd till svenska. Även i en svenskspråkig kontext går det likaså att ta 
hjälp av Williams iakttagelse om hur det att urskilja tre olika meningsfundament i hur 
ordet används. Naturen kan för det första vara liktydigt med en essentiell kvalitet hos 
något, som i att det kan ligga i något eller någons natur att vara på ett visst sätt. Det är 
en betydelse som för det andra också har förskjutits genom att som något universellt, 
singulärt och abstrakt representera en inneboende kraft som antas styra världen 
och/eller människor. Slutligen har naturen också blivit förstått som den materiella 
världen i sig själv, antingen med människor inbegripna eller inte. Denna tredje och sista 
                                                          
30 Bruce Braun & Joel Wainwright, ‘Nature, Poststructuralism and Politics’ i Social Nature: Theory, Practice and 
Politics, red. Noel Castree & Bruce Braun. Malden, MA: Blackwell Publishers, 2001, 42.
31 Noel Castree, Making sense of Nature. London: Routledge, 2014, 140.
32 Ibid. 319.
33 Cindi Katz & Andrew Kirby, ‘In the Nature of Things: The Environment and Everyday Life’, Transactions of 
the Institute of British Geographers, vol.16, nr 3 (1991): 265.
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innebörd spårar Williams inte längre tillbaka än till 1600-talet och det sätt som natu-
ren då började ramas in som något som kan undersökas och manipuleras.34 Till samma 
idéhistoriska epok kan även dikotomiseringen av natur gentemot kultur härledas.35

Med en något annorlunda infallsvinkel har även vissa antropologer argumenterat för 
att natur ska förstås som en specifikt modern kategori. Detta med anledning av studier
som tycks visa att begreppet saknas i många icke-moderna kulturer.36 Exempelvis har
Marilyn Strathern påpekat att tidigare antaganden om kulturers föreställda polarisering 
mellan natur och kultur, baserade exempelvis på observerade referenser till röjd bya-
mark respektive en omgivning av obrukad skogsmark, har tenderat att vara alltför då-
ligt underbyggda. Hon exemplifierar med urfolket på Papua Nya Guinea som förvisso 
har ord som motsvarar kultiverad respektive vild men som, menar hon, inte sätter 
dessa i något systematiskt förhållande till varandra.37

Naturen och modernitet
Den mening som naturbegreppet överförde till svensk samepolitik och naturskydds-
ideologi torde huvudsakligen ha formats just inom den intellektuella tradition som,
med rötter i 1600-talet, fångas i begreppet modernitet. I grunden för denna tradition 
har det funnits en strävan efter att väva samman framstegen inom teknik och veten-
skap med en ”mänsklig” utveckling mot större frihet och lycka.38 Moderniteten upp-
stod i en mångfald av olika erfarenheter från snabba samhällsförändringar, och i vis-
ioner om en förhöjd tillvaro som ännu inte materialiserats. Att vara modern är, som 
modernitetsforskaren Marshall Berman uttryckt det, att ha lärt sig att inte bara accep-
tera förändringen, utan att även begära den och att verka för att uppnå den. Det inbe-
grep med andra ord en stark framstegstro. Moderniteten kom till uttryck inte minst i 
vad kan beskrivas som ett modernt självmedvetande, som bland annat existerade i form 
av en upplevelse av att det moderna livet var en sammanhängande helhet. Att dela upp 
moderniteten i ekonomi och politik å ena sidan, och i konst och litteratur å den andra,
det vill säga i modernisering respektive modernism, finner således en begränsad gen-
klang i den moderna självförståelsen.39

Den moderna självmedvetenheten avspeglade sig även i hur människor relaterade 
till det förflutna. Den förändring som hade ägt rum i detta avseende var relativt dra-
matisk. Något schematiskt går det att påstå att det fram till det sena 1700-talet sällan 
gjordes någon skarp åtskillnad mellan nutiden och det förflutna; det förflutnas invånare 
antogs vara mer eller mindre som nutidens och det fanns således inget ifrågasättande av 
                                                          
34 Raymond Williams, Keywords: A vocabulary of culture and society. London: Fontana, 1976, 184 ff.
35 Noel Castree, Nature. Routledge: London, 2005, 226; Michael Watts, ‘Nature: Culture’ i Spaces of 
geographical thought: deconstructing human geography's binaries, red. Paul J. Cloke & Ron Johnston. London: 
SAGE, 2005, 150 ff.
36 Arturu Escobar, ‘After Nature: Steps to an Antiessentialist Political Ecology’, Current Anthropology, vol. 40, 
nr 1 (1999): 4.
37 Marilyn Strathern, ‘No nature, no culture: the Hagen case’ i Nature, culture and gender, red. Carol P. 
MacCormack & Marilyn Strathern. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1980, 179, 219.
38 Sven-Eric Liedman, I skuggan av framtiden: Modernitetens idéhistoria. Stockholm: Bonnier Alba, 1997, 15-56.
39 Marshall Berman, Allt som är fast förflyktigas: modernism och modernitet. Lund: Arkiv, 2012.
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möjligheten till intertemporal förståelse. Tvärtom hade det varit vanligt att använda 
exempel och episoder från historien som en källa till normativa slutsatser med bäring 
på samtiden. Men under 1800-talet vann alltså ett nytt förhållningssätt mark i Europa; 
det förflutna började förmedlas som något avlägset, avskuret från den egna samtiden. 
Detta sammanhängde med att ”historierna” började användas på ett annorlunda sätt. 
Istället för att värderas för sina objektivt jämförande kvaliteter kom potentialen att 
organiskt bekräfta och förhärliga den egna samtiden att ställas i centrum.40  

Natur och kolonialism
Den moderna epokens tids- och historieuppfattning bidrar till att förklara den at-
traktionskraft föreställningen om ursprunglig natur utövade och har således inte utan 
anledning utforskats i relation till den koloniala imperialismen. Antropologen Johannes 
Fabian har pekat på hur tiden, eller förståelsen av denna, försågs med universella an-
språk, och hur detta bidrog till att tiden parallellt med det fysiskt ockuperade rummet 
kunde fungera som en konceptuell maktarena. Kolonialmakterna lade beslag på nuti-
den och formade i konsekvens därmed relationerna till de folk och platser som ansågs 
befinna sig på efterkälken. Föreställningen om en enkelriktad historia mot utveckling, 
civilisation och modernitet inordnade de kolonialiserade subjekten i en hierarki. Där-
med kunde den också rationalisera och rättfärdiga dessa andra, identifierade som pri-
mitiva och outvecklade, som objekt för kunskap och maktutövning.41

Att vara utestängd från gemenskap med mänsklighetens framtid, så som sociologen 
Gustaf Steffen skrev, innebar allt som oftast att inte heller tillerkännas vissa rättigheter. 
Den självtillskrivna civilisationsgraden och utvecklingsnivån utgjorde åtminstone se-
dan sent 1700-tal en legitimerande utgångspunkt för de europeiska kolonialmakterna 
att systematiskt förneka dessa folks markrättigheter och styrelseformer.42

Begreppet kolonialism definieras av Nationalencyklopedin som ”ett system som in-
nebär att vissa högre utvecklade stater behärskar och utnyttjar andra länder (i andra 
världsdelar)”.43 Uttrycket ”högre utvecklade stater” vittnar om att föreställningar om 
någon typ av utvecklingsskala alltjämt är levande i förståelsen av fenomenet. Dessutom 
tycks definitionen utesluta koloniala relationer mellan folk och stater inom samma 
världsdel. Denna uppfattning har kallats för ”the Blue Water Thesis” och har som en 
inte helt ovanlig utgångspunkt för svensk historieskrivning kritiserats för att vara 
ogrundad.44 Under de senare årtiondena har kolonialistiska drag hos den svenska same-
politiken och resursexploateringen i Norrland synliggjorts i ett flertal forskningsstu-

                                                          
40 David Lowenthal, The Past is a Foreign Country. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, xvi f.
41 Johannes Fabian, Time and the Other: How Anthropology Makes its Object. New York: Columbia Univ. 
Press, 1983, 143 f, 146-149.
42 Bruce Buchan & Mary Heath, ‘Savagery and civilization: From terra nullius to the ‘tide of history’’, Ethnicities,
vol.6, nr 1 (2006).
43 Nationalencyklopedin, s.o. ’Kolonialism’, http://www.ne.se.uppslagsverk/ordbok/svensk/kolonialism (hämtat 
2016-01-15). 
44 Åsa Össbo, Nya vatten, dunkla speglingar. Industriell kolonialism genom svensk vattenkraftutbyggnad i 
renskötselområdet 1910-1968. Umeå: Umeå universitet, 2014, 10.
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dier.45 I förhållande till många andra fall av kolonialism uppvisar den svenska politiken 
samtidigt särdrag, vilket i viss mån har legat till grund för kritik mot hur kolonialism-
begreppet använts i vissa fall. Något som har lyfts fram är bland annat att den politik 
som staten bedrev för att utöka den territoriella kontrollen inte bara riktade sig mot 
samerna utan även mot andra etniska grupper, inklusive den svenska.46

Ett sätt att synliggöra samspelet mellan koloniala strukturer och mycket allmänna 
och spridda föreställningsvärldar och förhållningssätt är, som exempelvis Adams och 
Howitt & Suchet-Pearson framhållit, att rikta blicken mot de allra mest grundläg-
gande ideologiska byggstenarna. Därmed går det att motverka att dessa koloniala 
strukturer konsekvent endast uppfattas existera någon annanstans, som något utanpå-
liggande.47 Naturbegreppet är en sådan byggsten. Det kan bland annat åskådliggöras 
genom att som Castrée visa hur begrepp som civilisation, kultur, ras och utveckling
utgör så kallade parallellbegrepp [collateral concepts] till naturbegreppet. Parallellbe-
grepp är begrepp som refererar till samma eller delvis samma meningsformation. De 
kan vara synonyma, men behöver inte vara det, och många av dem har konnotationer 
som går utöver betydelsen hos det första begreppet. Exploateringen av exempelvis na-
turbegreppets mening uppstår i den kontextuella användningen av termerna. Deras 
funktion som parallella naturbegrepp har blivit till inte minst inom den vidare familj 
av dikotomier som knutits samman i åtskiljandet mellan natur- och kulturfolk.
Primitivitet, vildhet, känsla, osv. har då bildat antonymer till kultur, civilisation, för-
nuft osv.48

Repertoaren av meningsformationer är som konstaterat också tillgänglig även för 
andra termer, vilket innebär att naturbegreppet, som Kenneth Olwig uttrycker det, 
ofta finns närvarande blott som intellektuella spår, som ett konceptuellt ”spöke”. Även 
när termen natur ersätts med förment mer neutrala och mindre belastade termer kan, 
som Olwig visar, dess ”ideologiska potens” kvarstå och i vissa fall förstärkas genom 
möjligheten att tala under förklädnad.49

Natur och naturskyddsrörelsen
En viktig del av hur relationen till det förflutna förändrades i och med moderniteten 
handlar om synen på förflutenhetens fysiska representationer. Lämningar som tidigare 

                                                          
45 Ibid. Lantto, Lappväsendet; Mörkenstam, Om "Lapparnes privilegier"; Lundmark, ”Lappen är ombytlig, 
ostadig och obekväm".
46 Lars Elenius, ’Stiftsledningen och minoritetspolitiken’ i De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och 
samerna - en vetenskaplig antologi, band I, red. Daniel Lindmark & Olle Sundström. Skellefteå: Artos & Norma 
bokförlag, 2016, 465; Nordblad, Jämlikhetens villkor, Demos, imperium och pedagogik i Bretagne, Tunisien, 
Tornedalen och Lappmarken, 1880-1925. Göteborg: Göteborgs univ. 2013, 10 f.
47 Richard Howitt & Sandra Suchet-Pearson, ‘Rethinking the Building Blocks: Ontological Pluralism and the 
Idea of ‘Management’’, Geografiska Annaler. Serie B, Human Geography, vol. 88, nr 3 (2006). 
48 Noel Castree, Making sense of Nature, 17-25. “Meningsformationer” definieras av Raymond Williams som 
“ways not only of discussing but at another level of seeing many of our central experiences” i Keywords, 15.
49 Kenneth Olwig, ‘Mapping the Ghostly Traces of a Concept’ i Concepts in human geography, red. Carville
Earle, Kent Mathewson & Martin S. Kenzer. Lanham, Md: Rowman & Littlefield, 1996, 86-89. Se även Castree,
Making Sense of Nature, 17.
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negligerats eller förstörts gavs nya betydelser och bevarande utvecklades från ett ”till-
fälligheternas spel” till nationella program.50 Det var en utveckling som eldades på
både av det förflutnas inkorporering i nationalstatsprojekten och av en växande med-
vetenhet om den fysiska miljöns omvandling. I Tyskland föddes den s.k. hemorts-
skyddsrörelsen bland annat genom Ernst Rudorffs (1840-1916) observationer av hur 
det gamla landskapet gick förlorat i ny infrastruktur, resursutvinning, fabriker och 
städer. Inför detta uppstod en oro för att även landets och folkets särart skulle försvinna 
och Rudorff menade att det var en plikt inte minst mot kommande tider att förhindra 
detta.51 Inom denna bevarandeuppgift laddades natur och kultur med liknande värden; 
oavsett om det var en folkdräkt, byggnadsarkitektur eller djurlivet på en plats som 
skulle skyddas framstod tiden som det grundläggande intellektuella problemet.52 Det 
går knappast att betvivla att det var ett giftermål som välsignades i kraft av det system 
av gemenskap och uteslutning som den här avhandlingen kretsar kring. Den veten-
skapliga evolutionismen var förvisso ett försök att överskrida gränsen mellan kunskap 
om naturen och kunskap om människan men lämnade likafullt både det förflutna och 
naturen utanför moralens och kommunicerbarhetens domäner. Kanske kan man dock
säga, för att tala med Fabian, att naturens främlingskap i detta avseende nu blev en 
funktion av tiden i många sammanhang och denna tankefigur blev som vi ska se en 
grundläggande beståndsdel i den tidiga naturskyddsrörelsen.53

Inom den tyska hemortsskyddsrörelsen bidrog fossilforskaren Hugo Conwentz till 
att bevarande av natur vid sidan av etiska och estetiska aspekter även tillerkändes ett 
vetenskapligt värde. Fossilvetenskapen var en produkt av tidens avkristnande och uni-
versalisering som från början av 1800-talet gick hand i hand med stora ansträngningar 
för att genom fördjupade kronologier skapa tillräckligt med tid för att förklara den 
geologiska och biologiska evolutionen.54 För Conwentz var naturen ett vetenskapligt 
arkiv, eller en stor behållare med tid om man så vill, med oersättlig information inbäd-
dad i sådant som torvmossar och bärnsten. Eftersom arkivet var utsatt för allvarliga hot 
om utplåning utarbetade han en idé om att bevara särskilda naturminnesmärken. Även 
naturen kunde, precis som gamla byggnader, konst- eller minnesartefakter, tillskrivas 
status som monument; för Conwentz kunde ett naturmonument även ha en mer obe-
stämd innebörd på gränsen mellan natur och kultur, det vill säga människopåverkad 
natur. Det var dock endast den ovanliga och hotade naturen som kunde inneha detta 
särskilda värde.55  

                                                          
50 Maria Björkroth, Hembygd i samtid och framtid 1890-1930: En museologisk studie av att bevara och förnya.
Umeå: Umeå univ. 2000, 131 f.
51 Ibid.
52 Ibid, 132 -149.
53 Den s.k. dynamiska natursynen har lyfts fram som central inte minst för den tidiga svenska naturskyddsrörelsen. 
Bosse Sundin, "Från rikspark till bygdemuseum: om djurskydds-, naturskydds- och hembygdsrörelserna i 
sekelskiftets Sverige" i Naturligtvis: uppsatser om natur och samhälle tillägnade Gunnar Eriksson, red. Gunnar 
Eriksson. Umeå: Umeå univ. 1981, 173.
54 Se Fabian, Time and the Other, 147.
55 Björkroth, Hembygd i samtid och framtid 1890-1930, 133-136.
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Conwentz brukar lyftas fram som viktig förgrundsgestalt för utvecklingen av na-
turskyddsrörelser även i Norge och Sverige. År 1904 blev han inbjuden av Svenska 
sällskapet för geografi och antropologi för att hålla ett föredrag om ”Faror som hotar 
det naturliga landskapet jämte dess växt- och djurvärld, särskilt i Sverige, samt förslag 
till landskapets skydd”. Föredraget inspirerade efteråt botanisten och riksdagsmannen 
Karl Starbäck att i en motion föreslå en statlig utredning i detta ärende och den na-
turskyddslagstiftning som den politiska processen mynnade ut i följde till stora delar 
den preussiska eller ”conwentska” modellen.56

Sammanfattningsvis är det i synnerhet två aktiva och sammanlänkade menings-
formationer som är viktiga att urskilja när naturbegreppet används i det sammanhang 
som avhandlingen berör. Det är dels den dikotomiska åtskillnaden mellan passiv natur 
och aktiv kultur, med potential att sortera även den materiella verkligheten, dels det 
moderna självmedvetandet med föreställningen om en universell och normativ ut-
vecklingsskala mellan naturtillstånd och civilisation. Dessa var konstituerande inte 
minst för de bevarandeideal och för den naturskyddsrörelse som växte fram i Sverige. 

Naturisering
Kritiken av den oreflekterade och essentialiserande förhållningssättet till natur-kultur-
dikotomin utgör en del av en postkonstruktivistisk teoriutveckling. De insikter som 
genererats bör, som Castree påpekat, bland annat leda fram till slutsatsen att det finns 
ett behov av att analytiskt granska den process varigenom gränsen mellan natur och 
kultur dras upp, märks ut och upprätthålls.57 Med andra ord är det angeläget att stu-
dera användningen av naturbegreppet som en aktiv handling, som naturisering. Oav-
sett om naturiseringen sker på individ- eller gruppnivå beskriver den exkluderingen 
från en föreställd civilisatorisk gemenskap genom ett konceptuellt införlivande i natur-
kategorin. Den sker alltid i en bestämd kontext och innebär alltid att något annat sam-
tidigt denaturiseras. Det är således i relationen mellan det eller de som naturiseras re-
spektive denaturiseras som funktionen hos naturbegreppet uppstår. Av samma anled-
ning är företeelsen inte likformig exempelvis i den meningen att implikationerna av 
naturisering alltid skulle vara desamma. Att en befolkningsgrupp naturiseras i förhål-
lande till en annan behöver således inte upplösa distinktionen mellan denna befolk-
ningsgrupp i egenskap av människor och andra naturiserade grupper, så som individer 
ur en naturiserad djurart. Detta kan förstås i viss analogi med att exempelvis ett visst 
urval av personer som identifieras som män kan feminiseras utan att det upplöser 
gränsen mellan dessa personer och den grupp som identifieras som kvinnor. Införlivan-
det av något eller någon i naturkategorin är alltid relativt och relationellt. 

Naturiseringsbegreppet förekommer sparsamt i den vetenskapliga litteraturen men 
det går ändå att hitta exempel. Kulturgeografen Shirley Brooks beskriver hur turistin-

                                                          
56 Lundgren, Staten och naturen, D. 1. Nationalparksidén brukar dock anses härröra från USA.
57 Castree, Making sense of Nature, 10.
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tressen i Sydafrika under 1930-talet drev fram en ”process of naturalization”58 av 
områden som tidigare brukats av urfolk och som jaktreservat. Detta skedde genom ett 
systematiskt utövande av rumslig och social kontroll, implicerad av romantiserande 
representationer av afrikansk vildmark, som i slutändan kom att innebära tvångsför-
flyttningar av lokalbefolkningen. En teoretisk diskussion och specificering saknas men 
begreppet tycks vara härlett från ”natural spaces” som syftar på den dikotomiska upp-
delningen av rummet [space] i natur respektive kultur. Även om naturiseringsproces-
sen endast ställs i direkt relation till en abstrakt rumslighet, ett landskap, finns det ett 
underliggande antagande om att den även hade bäring på sådant som befann sig i 
denna rumslighet, inklusive urfolksgrupper. Författaren framhåller nämligen även be-
tydelsen av föreställningar om icke-urbana afrikaner som exotiska element i natursce-
neriet.59 Således finns det en hög grad av överstämmelse mellan Brooks och min egen 
begreppsanvändning, även om jag har valt termen naturisering istället för naturali-
sering för att undvika förväxling med alternativa betydelser hos den senare termen.60

Den tidigare varianten förekommer dessutom med en liknande innebörd inom eko-
feministisk teoribildning, där den används för att belysa sambanden mellan hur kvin-
nor och naturen underordnas i patriarkal ideologiproduktion. I detta sammanhang 
framhålls bland annat hur språket på samma gång ofta såväl feminiserar naturen som 
naturiserar kvinnor.61

TIDIGARE FORSKNING

Mötet mellan naturskyddsintressen, samer och samepolitik
Det svenska naturskyddets historia och den svenska samepolitikens dito har hittills i 
stort sett utgjort två åtskilda forskningsfält. I den mån som skärningspunkter berörts 
har de inte förts samman i någon övergripande tolkningsram eller analys ägnad att ge
mer än enstaka glimtar av vilken typ av dynamik som uppstått mellan dessa politiska 
sfärer. Inte desto mindre har den forskning som bedrivits inom fälten varit till ound-
gänglig hjälp i arbetet med den här avhandlingen. I fråga om naturskyddets historia 
bör särskilt nämnas studier och framställningar av Christian Schaar, Desirée Haralds-
sons, Torsten Hägerstrand, Bosse Sundin, Sverker Sörlin och i synnerhet Lars J. Lund-
gren. I analytiskt avseende är det förmodligen Tom Mels teoretiskt välunderbyggda 
studie av nationalparksinstitutionens historia som har störst relevans. Han har där med 
utgångspunkt i Henri Lefebres teorier använt begreppet ”reinvention” för att beskriva 
hur rummet ”omskapats” i sociala och historiska processer. Detta begreppsliggörande
                                                          
58 Shirley Brooks, ‘Images of ‘Wild Africa’: Nature, tourism and the (re)creation of Hluhluwe game reserve, 
1930-1945’, Journal of Historical Geography, vol. 31, nr 2 (2005): 235.
59 Ibid, 227, 236.
60 Naturalisera definieras av Svenska Akademiens ordbok som att ge medborgarrätt, i bildlig betydelse att bli 
samhörig med ett språk, vanor och tänkesätt i en ny omgivning eller att införliva en växt eller ett djur med floran 
eller faunan på en viss plats. 
61 Carol J. Adams,’Introduction’ i Ecofeminism and the sacred, red. Carol J. Adams. New York: Continuum, 
1993, 1.
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tjänar till att avtäcka det som Mels benämner som ”the politics of space”; nationalpar-
kerna får med andra ord exemplifiera en rumslighet som medvetet och omedvetet
bäddats in i politisk strategi.62

En viktig poäng som Mels konkretiserar är hur representationerna av nationalpar-
kernas natur förenas i en glömska av sin egen tillkomsthistoria som sociala konstrukt-
ioner och att de därför genomsyras av att kunskap och makt smälter samman. Han pe-
kar bland annat på hur en tyngdpunkt vid visuell estetik och scenerier tenderar att 
osynliggöra sambandet mellan scenerierna och de mänskliga processer som bidrog till 
deras uppkomst.63 En liknande iakttagelse har gjorts av Raymond Williams som 
beskriver hur avlägsnandet av arbetets visuella markörer utgjorde en del av transform-
ationen av landskap till ”pleasing prospects” i 1700-talets England.64 Betoningen av 
det estetiska var dock inte förbehållen den så kallade turistiska blicken utan något som 
inte minst trängde in i naturskyddsrörelsens naturvetenskapliga kretsar och samman-
hang. Lundgren noterar att det ”vetenskapliga och det estetiska framstår som en lege-
ring” bland de svenska naturskyddarna.65 Den lättvunna integrationen tycks bekräfta 
estetikens potential att, som Mels formulerar det, gömma det sociala bakom det natur-
liga.66

Den process som osynliggjorde tillkomsthistorien adresserar Mels också genom att 
peka på hur nationalparkerna framställdes som ”tom natur” utanför eller bortom kul-
turen. Gränsdragningarna i landskapet speglar enligt detta synsätt en serie dualismer 
som upprätthåller kategoriska murar mellan natur och kultur, mänsklighet och vild-
mark, och mellan samhälle och tomrum.67 Från idén om ursprunglighet emanerade 
enligt Mels också en föreställning om nationalparkerna som en länk mellan ett ”oss”, 
dess förflutna och dess framtid. Detta ”oss”, definierat utifrån en tänkt gemensam 
uppsättning historiska erfarenheter, värderingar, seder och traditioner skapade ytterli-
gare en nivå av exkludering parallellt med uppdelningen i natur och kultur. Repre-
sentationerna av den skyddade naturen användes med andra ord som ett retoriskt red-
skap för att naturalisera en viss befolknings anknytning till sitt ”fädernesland”.68 Anta-
gandet om att samerna kunde utgöra en del av den skyddade naturen nöjer sig Mels 
med att beskriva som ett sätt att ”rationalisera ignorans” för samiska intressen och att 
utesluta samerna ur markanvändningsdebatten.69

Den ideologiska bryggan mellan naturskyddspolitik och samepolitik har i viss mån 
även behandlats av idéhistorikern Sverker Sörlin. Hans analys inriktas mot hur moder-
nitetskritiska strömningar inom naturskyddsrörelsen fäste starkt positiva symbolvärden 
vid samernas föreställda närhet till naturen. De integrerades i en utopisk framtidsvision
som stod i kontrast till industriernas exploatering, erövring och kontroll. Naturskyd-
                                                          
62 Tom Mels, Wild landscapes: the cultural nature of Swedish national parks. Lund: Lund Univ. Press, 1999.
63 Ibid. 20 f.
64 Raymond Williams, The country and the city. London: Chatto & Windus, 1973, 120-126.
65 Lundgren Staten och naturen, D. 1, 235.
66 Mels, Wild landscapes, 27.
67 Ibid. 179 f.
68 Ibid. 17 f. 181.
69 Ibid. 94.
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dare som omfattade denna modernitetskritik tenderade därmed att sluta upp med vad 
som har beskrivits som en tradition av radikal svensk lappsympati som vid sidan av 
Karl-Erik Forsslund företräddes av bland annat Ellen Key och Carl Lindhagen.70

Den svenska samepolitiken, det vill säga politiken gentemot samer, har studerats ur 
ett flertal olika synvinklar. Patrik Lanttos mycket omfattande och detaljerade studier 
av lappväsendet och den etnopolitiska mobiliseringen bland samer har varit en ovär-
derlig hjälp i mina försök att ge mina fallstudier ett sammanhang.71 För den övergri-
pande tolkningen av samepolitiken och dess utgångspunkter har även Ulf Mörken-
stams och Lennart Lundmarks alster varit oerhört viktiga.72 Därtill måste de studier 
som klargjort frågeställningar inom mer specialiserade ämnesområden nämnas, där-
ibland Christer Karlssons studie av K. B. Wiklund, Julia Nordblads avhandling om 
nomadskolan, Lars Elenius artiklar om relationerna mellan samer och andra befolk-
ningsgrupper samt Åsa Össbos avhandling om vattenkraftsutbyggnaden.73

Mötet mellan naturskyddsintressen och urfolk
Internationellt har problemställningar som rör utbytet mellan kolonial ideologi, makt-
utövning och naturskyddsintressen redan visat sig kunna ge upphov till en rik och 
perspektivvidgande forskning. I fråga om många företeelser finns det en historia som 
kan knytas ihop bortom varje enskild nation eller stat, exempelvis när det kommer till 
de tvångsförflyttningar som de urfolk som levt i nationalparkerna utsatts för.74 Tidi-
gare har en studie av Shirley Brooks nämnts. Ett annat exempel är kulturgeografen
Roderick Neumanns studier av historiska möten mellan naturskyddare och urfolk i 
nuvarande Tanzania. Han har i detta sammahang pekat på hur utveckling och natur-
skydd smält samman i en gemensam ideologi ägnad kolonial maktutövning. Afrika 
delades i praktiken upp i områden för bevarande och områden för utveckling, en del 
för produktion och en del för konsumtion. Två motsvarande ideologiska spår identifi-
erar Neumann i relationen till de afrikanska urfolken: å ena sidan idealiserades det för-
koloniala afrikanska samhället utifrån idéer om den ”ädle vildens” oskuldsfullhet och 
överlevnadsduglighet i naturen [bush-skills]. Å den andra framhävdes vikten av att 
hjälpa afrikanerna ur sin efterblivenhet för att de skulle kunna bli effektiva producen-
                                                          
70 Sverker Sörlin, ’Ödemarkens förstar: Några drag i radikal svensk lappsympati runt sekelskiftet’, Thule, nr 5 
(1983).
71 Patrik Lantto, Tiden börjar på nytt: En analys av samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900-1950,
Institutionen för nordiska språk, Univ, Umeå, 2000; Idem, Lappväsendet.
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ter inom det brittiska imperiet. Såväl naturskyddare som de som intresserade sig för
ekonomisk exploatering intog en i grunden nedlåtande inställning gentemot urfolkens 
befintliga markanvändning, vilket omsattes i ett brutalt påförande av statlig kontroll.75

Den centrala debatten ifråga om förverkligandet av de koloniala visionerna om en 
bevarad vildmark i Afrika kom enligt Neumann att handla just om urfolkens plats i 
nationalparkerna. Debatten kom inte minst att röra hur de urfolksbefolkningar som 
brukade parkerna kunde leva utan att naturskyddets gränser upplöstes. Så länge deras 
livsmönster kunde anses befinna sig i ett föreställt ursprungligt tillstånd var det möjligt 
att skydda urfolken som en del av naturen, som en inhemsk art bland andra, men av-
steg därifrån blev genast problematiska. I Serengeti nationalpark medgav parkförord-
ningen uttryckligen rättigheterna för dem som var födda eller bosatta inom parken,
men dels var dessa rättighetsinnehavare svåridentifierade, dels reglerades innehållet i 
dessa rättigheter enväldigt av regeringen och parkförvaltningen. Rättighetskatalogen 
kom enligt Neumann att baseras på en uppsättning gamla stereotyper av de afrikanska 
urfolken och reflekterade naturskyddarnas visioner av ett i någon mening naturligt
förhållande mellan urfolken och kontinentens natur. Ett urfolk i nationalparken, mas-
sajerna, förbjöds bland annat att använda andra vapen än spjut, svärd, klubbor och pil-
bågar. Det faktum att vissa massajer idkade jordbruk tolkades av parkförvaltningen 
som en förvanskning av det massajiska sättet att vara och som en anledning att förneka 
rättigheter i parken. Neumann frilägger en historisk process där naturskyddare i kon-
frontation med de föreställt naturliga urfolkens agens efterhand tvingades överge den 
initialt oproblematiska föreställningen om natur och naturfolk.76

Bilden av Afrika som ett förlorat paradis var starkt fästad vid europeiska föreställ-
ningsvärldar och förstärkte framställningar av en oförstörd afrikansk natur i behov av 
skydd. Till denna bild bidrog den rika förekomsten av stora däggdjur, och det var till 
stor del hotet mot dessa som lyftes fram som motiv för nationalparker, den första bil-
dad 1926 i Sydafrika.77 Maktfullkomligheten hos det koloniala styret innebar, liksom i 
USA, att det fanns helt andra möjligheter än i Europa att ingripa i det lokala resursut-
nyttjandet.78 En generell konsekvens av områdesskydd var realiteten att lokalbefolk-
ningen tvingades avstå från etablerade rättigheter och resursanvändning.79   

Enligt Rickard Grove kan den moderna naturskyddstanken [conservation] i hög 
utsträckning härledas till en kolonial kontext som föregick den amerikanska idéut-
vecklingen med över ett sekel, och även inspirerade denna. Naturskyddet bars i första 
hand fram av en liten grupp naturvetenskapsmän och experter som åtnjöt stort infly-
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tande i kraft av sin auktoritet inom det holländska, franska och brittiska maktutöv-
ningen. Det var mot bakgrund av vad Grove betecknar som en osäkerhet hos de euro-
peiska kolonialmakterna inför okända och annorlunda naturförhållanden och hot om 
torka, svält och ”social oro” som radikala naturskyddsföreskrifter vann gehör.80

William M. Adams menar att ett kolonialistiskt arv fortfarande finns inbäddat i 
flera av naturskyddets själva grundsatser i de forna kolonierna. Detta arv anser han re-
flekteras bland annat i premierandet av teknisk/vetenskaplig kunskap på bekostnad av 
lokal och informell dito, framställningen av natur som avskild från all mänsklig verk-
samhet och tonvikten vid central styrning. I likhet med Neumann poängterar Adams 
att bevarandekraven, som uttryck för en specifik syn på förhållandet mellan samhälle 
och natur, inte står i något ideologiskt motsatsförhållande till exploatering.81 Å andra 
sidan går det dock också att som Grove lyfta fram naturskyddets funktion i motståndet 
mot de koloniala strukturerna. Den kritik de tidiga naturskyddarna riktade mot kol-
onialstyrets miljökonsekvenser dolde också en kritik mot kolonialismen som sådan och 
från sent 1700-tal utvecklades problemmedvetna miljöteorier och motstånd mot kol-
onialism och slaveri i nära förbindelse till varandra. Det råder knappast någon oenighet 
om att naturskyddet också tjänat kolonialmakternas behov av att legitimera exploate-
ring och kontroll av naturresurser, men enligt Grove är det inte en tillräcklig förkla-
ring till det koloniala naturskyddet. Det hade också en direkt koppling till en växande 
medvetenhet om de destruktiva konsekvenserna av den västerländska modellen för 
ekonomisk utveckling.82

Den första nationalparken bildades i USA under 1870-talet. Vid sidan av det starka 
släktskapet med den europeiska romantiken har bland andra Roderic Nash kopplat 
samman utvecklingen av de amerikanska idéerna om vildmark med den snabba urba-
niseringen och tillväxten av industrier. För det första uppstod därmed den koncentre-
rade stadsmiljö som var nödvändig för att göra efterfrågan på vildmark begripligt, och 
för det andra medförde det att den symboliskt laddade kolonisationsgränsen mot väster
bröts upp. De vilda storvulna landskapen värdesattes för att kompensera för Europas
kulturella övertag och tillskrevs äran för att genom sitt motstånd ha mejslat ut den 
amerikanska karaktären. Allt mindre av detta landskap återstod. När kampen snart 
tycktes vara över, när naturen besegrats, framstod därmed även den amerikanska själv-
bilden hotad. Att bevara vildmarken blev angeläget för att understödja såväl manlig-
hetsmyter som nationell stolthet.83

Det är den amerikanske landskapsmålaren George Catlin som brukar tillskrivas äran 
för att ha myntat begreppet ”nationalpark”.84 Den amerikanska ursprungsbefolk-
ningen skulle i Catlins vision av naturskydd vara en del av den skyddade naturen och 
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inte heller i denna amerikanska kontext var han ensam om att föra samman vildmark 
och indianer i en gemensam vision.85 Under perioden före det amerikanska 
inbördeskriget var indianer i själva verket en central komponent i dominerande före-
ställningar om den vilda naturen, en indiansk vildmark som förvisso fortfarande gene-
rellt betraktades som en hämsko för utveckling.86 Det amerikanska naturskyddets 
symboliska associering med det amerikanska erövrings- och civilisationsprojektet anty-
der dock den långt ifrån okomplicerade sammansättning av idéer som uppstod. Som en 
konsekvens splittrades efterhand den amerikanska naturskyddsrörelsen genom inbördes 
stridigheter. Den romantiskt inriktade fraktionen minskade i betydelse efter att den 
första nationalparken inrättats 1872 samtidigt som andra grupper, vars syftesformule-
ring endast inriktade sig på ett effektivt och hållbart nyttjande, växte i styrka.87 Catlin 
hörde till romantikerna och beklagade vad han såg som förödelse av den vilda skön-
heten hos de ursprungliga naturlandskapen, av dess scenerier men även av de indianska 
invånarnas traditionella sätt att leva.88 Han uppfattade indianerna som en utdöende ras 
och gjorde omfattande resor över den nordamerikanska kontinenten i syfte att doku-
mentera ursprungsbefolkningarnas liv och kultur i vad han uppfattade som deras na-
turliga element. Den primitiva vilden och den orörda naturen utgjorde med andra ord
ett integrerat motiv.89

I viss analogi med Neumann och Adams har Karl Jacoby framhållit att innebörden 
av de centralt påförda regleringar som naturskyddsrörelsen drev fram i USA under 
1800-talet inte kan förstås som ett bevarande av något naturligt eller av människor 
opåverkat tillstånd utan som en transformation av tidigare markanvändning. De områ-
den som naturskyddarna framställde som mer eller mindre orörd natur hade ofta en 
lång historia som en del av den lokala resursförsörjningen. Implementeringen av na-
turskyddet innebar lagar som förbjöd eller reglerade tidigare markanvändningsprakti-
ker, såsom jakt, uttag av timmer och bränsle, bete och skogsbränning. Jacoby visar på 
att det hos lokalbefolkningen kunde finnas såväl en stark rättskänsla förknippad med 
detta lokala nyttjande som utvecklade system för social kontroll mot överutnyttjande 
och att detta i båda fallen hamnade i konflikt med det formella och centralt auktorise-
rade naturskyddet.90

Frånvaron av en problematisering av urfolks resursanvändning inom de tidiga ame-
rikanska nationalparkerna har också getts andra förklaringsgrunder än dem som Neu-
mann, i en mer sentida kontext, pekat ut. Historikern Mark David Spence menar 
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exempelvis att anledningen till att inga betänksamheter initialt yttrades om urfolkens 
bruk inom Yellowstones nationalpark bör sökas i motiven för parketableringen. Enligt 
Spence var det till en början mer fråga om att förhindra privata aktörer från att lägga 
beslag på de sceniska attraktionerna än att skydda orörd natur. Att urfolken senare 
identifierades som ett hot och utestängdes från nationalparken kan därmed kopplas 
samman med att bevarandemotivet fick en större tyngd.91 Denna analys pekar således 
mot att den omständighet att de svenska nationalparkerna i hög grad motiverades uti-
från ett naturvetenskapligt intresse, som tydligt betonade värdet av orördhet, är särskilt 
viktigt för att förstå de svenska naturskyddarnas förhållningssätt till samerna i ett in-
ternationellt sammanhang.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH KÄLLMATERIAL

De försök som Kungliga Vetenskapsakademiens naturskyddskommitté företog för att 
få till stånd en revidering av samernas rättigheter kan följas relativt väl genom kom-
mitténs arkiverade protokoll och korrespondens. Där finns uppgifter som leder vidare 
in i jordbruksdepartementets ärendeberedningar liksom klara antydningar om varifrån 
impulserna till kommitténs agerande kom. För att få underlag till att förstå det skeende 
som initiativen flaggar för ska jag följa dessa spår in i flera delvis skilda sammanhang. 
Jag har inte på förhand stipulerat några begränsningar för vilka olika typer av käll-
material jag använder även om jag i första hand sökt sådant som är baserat i skrift. Den 
empiriska tyngdpunkten är fördelad mellan vad som har formen av tre sammanlänkade 
fallstudier; de svarar alla mot olika sammanhang som gett upphov till direkta impulser 
till Naturskyddskommitténs försök att åstadkomma en lagrevidering. Till sin karaktär 
skiljer de sig dock något åt. Den första studien är centrerad kring en enskild person och 
har ett relativt vidsträckt tidsomfång, samtidigt som den avser att ådagalägga vissa 
övergripande aspekter av interaktionen mellan naturskyddspolitik och samepolitik. De 
andra två studierna rör händelser som istället binds samman av konflikter knutna till 
specifika, geografiska områden. Till studiernas förfogande står relativt rikliga mängder 
empiri eftersom ett flertal olika myndigheter, föreningar och privatpersoner med egna 
och relativt välordnade arkivbestånd varit involverade: förutom Vetenskapsakademien 
bland annat länsstyrelsen i Norrbottens län, lappväsendet, Svenska Naturskyddsför-
eningen, Svenska Turistföreningen och Svenska Fjällklubben. Utöver detta tillkommer 
pressmaterial, tidskriftsartiklar, inspelade intervjuer från Dialekt-, ortnamns-, och 
folkminnesarkivet, departementsarkiv och konseljakter. En betydande andel av käll-
materialet har inte tidigare kommit till användning för forskning.

Ett påtagligt källproblem är att det material som finns tillgängligt till övervägande 
del har producerats av representanter för vissa men inte alla av de berörda intressepar-
terna. I synnerhet är det en låg andel empiri som härrör direkt från samer och samiska 
institutioner. Till stor del är det en konsekvens av att det generellt finns relativt lite 

                                                          
91 Spence, Dispossessing the Wilderness, 55–70.



22 ~

arkivmaterial med samiskt ursprung men jag har också fått konstatera att källor med 
samisk koppling överlag är fåordiga om relationen till naturskyddsintresset, frånsett i 
rovdjursfrågan, och det gäller även Samefolkets egen tidning. Detta medför kanske 
framförallt att det finns en risk att inflytandet av samer och de idéer som de omfattade 
undervärderas, vilket jag försöker ta hänsyn till i mina tolkningar. 

I flera fall kommer de narrativ som växer fram i beröring med uppgifter som fort-
farande kan anses tillhöra en sfär av personlig integritet eftersom det är fråga om hän-
delser som är relativt samtida. I strikt mening finns det inget i avhandlingen som inte 
redan var offentligt men jag har med beaktande av spridningspotentialen ändå försökt 
att i möjligaste mån undvika uppenbart integritetskränkande uppgifter i den utsträck-
ning som det inte påverkar analysen. 

Jag har valt att genomgående avvika från källmaterialets användning av andra be-
nämningar än same och samer för att referera till dem som inbegreps i denna etniskt 
baserade självdefinition. Det enda undantaget är direkta citat. Det går förvisso att som 
exempelvis Julia Nordblad argumentera för att låta källorna styra över identitetsbe-
nämningarna med hänvisning till att det är kategorierna som sådana som analyseras och 
att det inte finns några givna grupper bortom dessa historiska kategorier.92 Frågan är 
dock om det helt går att bortse från personerna som kategoriseras? Redan under stu-
dieperioden formades inom samernas etnopolitiska mobiliseringsrörelse en uttalad 
agenda om att ersätta externt påförda beteckningar, som uppfattades som nedsättande,
med en sådan vars associationer bättre överensstämde med den egna självidentifikat-
ionen. Detta skedde inte minst som den svenska beteckningen ofta fick en nedsättande 
innebörd. Försöket att ta kontroll över vilken term som användes måste hållas isär från 
den ständiga förhandling som samtidigt pågick om kategorin som sådan och dess 
gränser. När jag väljer att inte rakt av spegla källmaterialets terminologi gör jag det 
utifrån principen om rätten till självidentifikation och för att inte passivt reproducera 
det i viss mening koloniala maktförhållande som dåtidens språkbruk var en del av. 
Detta val gör jag också som ett erkännande av att de diskussioner som fördes utifrån en 
annan beteckning än den officiella i till exempel Samefolkets egen tidning i lika hög 
grad som riksdagsdebatterna tillhörde det samepolitiska samtalet. Slutligen gör jag det 
också med respekt för de samer som idag känner samhörighet med dem som blev fö-
remål för samepolitiken även om identifikationsarbetet i dåtiden delvis utfördes med
andra namn.   

En besläktad fråga är vilka namnformer som ska användas på de platser och orter 
som berörs i avhandlingen. Jag har prioriterat namnens lokaliserande funktion, det vill 
säga deras kapacitet att berätta för läsaren var en plats eller ort är belägen. Därmed har 
jag inte tagit någon större hänsyn till deras ideologiska funktion, vilket exempelvis 
hade kunnat innebära att de samiska namnformerna mer systematiskt använts i syfte att 
stärka avkoloniseringsprocessen. Vilka namn som ska betraktas som hävdvunna är dock 
inte alltid enkelt att bedöma och förändras med tiden. Det utgör en långvarig trend att 
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exogena namn, det vill säga namn som i viss mening kommer ”utifrån”, efterhand 
ersätts med lokala, endogena namn. Nizza i Frankrike har således blivit Nice, Danzig 
har blivit Gdansk och Peking blir allt oftare Beijing. I enstaka fall har jag på motsva-
rande sätt bedömt att en namnform som överensstämmer med det samiska namnet har 
vunnit hävd även på svenska.   

KAPITELDISPOSITION

Avhandlingen har, vid sidan om inledningen, sex olika kapitel. Härnäst behandlas ti-
den fram till fallstudierna, när den relation som nationalparkslagen stipulerade mellan
naturskydd och samisk markanvändning, konstituerades och övergick i praktik. Här 
förklaras också bakgrunden till denna relation i termer av samiska rättigheter och na-
turskyddsförvaltningens utgångspunkter och uppbyggnad. Kapitlet berör också kon-
flikterna mellan naturskyddare och renskötare med anledning av jaktfrågor, vilka även 
pågick parallellt med fallstudierna. Därefter följer de fyra kapitel som behandlar av-
handlingens fallstudier. De två första avser att förklara den första avgörande impulsen 
till naturskyddsförvaltningens brytning med det institutionaliserade antagandet om 
samernas förening med naturen. I centrum står nomadskolinspektören Erik Bergström 
och den samepolitik som utgjorde en viktig kontext för nationalparkerna. Därnäst stu-
deras en konflikt i början av 1930-talet i Abisko nationalpark och hur denna sedan 
förmedlas vidare till nationell nivå. Konflikten uppstår mellan statliga tjänstemän i 
Abisko nationalpark och samer som nyttjade parken för jakt och fiske. I den sista fall-
studien undersöks hur de samiska rättigheterna även kom att problematiseras i anslut-
ning till försöken att etablera en ny nationalpark i Muttusområdet. Processen inleds 
redan under 1920-talet men den konflikt som uppstår sker till stor del parallellt med 
den i Abisko nationalpark. I det avslutande kapitlet sammanfattar jag därefter mina 
slutsatser i en övergripande analys.   
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Relationen mellan naturskydd och samiska 
rättigheter konstitueras

De antaganden som innebar att samerna naturiserades ingick som framkommit i en 
redan existerande tradition för hur naturskyddsrörelser agerat i andra länder. Liknande 
förhållningssätt hade exempelvis förekommit även vid etableringen av de amerikanska 
förebilderna.93 Samtidigt anknöt naturiseringen också till en inhemsk borealism som 
förde in samerna i ett ramverk av exotiserande föreställningar om de nordliga geogra-
fierna.94 Den relation mellan naturskyddare och renskötare som stipulerades av natur-
skyddslagstiftningen saknade således inte förankring, men det innebär inte att den ute-
slöt andra förhållningssätt heller innan den började ifrågasättas av Naturskyddskom-
mittén i slutet av 1920-talet. Från att lagarna passerat riksdagen fram till att min 
egentliga studieperiod inleds gick det drygt arton år. 

I det här kapitlet kommer jag att undersöka hur relationen under denna tid pröva-
des, utmanades och bejakades för att på så sätt ge en bakgrund till det som sedan tog 
vid. Jag kommer också att analysera de konflikter som uppstod med anledning av jakt-
lagstiftningen som utgjorde en annan fråga där svenska naturskyddare och samers in-
tressen kom att mötas. Genom att dessa pågick under studieperioden och delvis var 
sammanlänkade med frågan om nationalparkerna utgör de en väsentlig kontext. Detta 
inte minst som frågan om jaktlagstiftningen i vissa avseenden torde ha framstått som 
mer betydelsefull i ett samiskt perspektiv och källmaterialet med debattartiklar och 
mötesprotokoll här tillåter de samiska rösterna att komma fram tydligare. Allra först 
ska jag dock ge en kort översikt av naturskyddslagstiftningens konkreta innehåll och 
implementering. 

RELATIONEN FASTSTÄLLS

Den relation som formellt fastställdes mellan naturskydd och samisk markanvändning 
var som redan tidigare framhållits grundläggande för nationalparksinstitutionen. Av de 
omkring 750 000 hektar som de första nio nationalparkerna kom att omfatta låg endast 
ca 155 hektar utanför renskötselområdet.95 Närmare bestämt gällde det dessutom 
områden ovanför odlingsgränsen där renskötselrätten var särskilt stark. Dessa rättig-
heter lämnades, med undantag för jakt på björn, oberörda av naturskyddsregleringarna 
i nationalparkerna. Det finns skäl att gå in mer detaljerat på bakgrunden till att det 
blev på det sättet. 
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I likhet med många andra urfolk i världen har samerna haft en begränsad möjlighet 
till politiskt inflytande inom staten och därmed också svårt att påverka förutsättning-
arna för sin egen situation som folk.96 I ett längre historiskt perspektiv har relationerna 
samtidigt präglats av ömsesidig nytta genom handel och utbyte av kunskaper och re-
surser.97 Efterhand och med en acceleration under 1800-talet skapades dock ett ojäm-
likt maktförhållande mellan samerna och de omgivande statsbildningarna vilket bland 
annat kom till uttryck i att samiska markrättigheter urholkades och att jordbruket ex-
panderade kraftigt på renskötselns bekostnad. Inom ramen för de nationalistiska pro-
jekten bedrevs en assimilationspolitik.98 Att samernas territorium splittrades av 
statsgränser har i sig inneburit en stor utmaning för den samiska kulturen.99 Samtidigt 
fick samen som kulturell stereotyp ökad betydelse i Sverige. Samer blev exempelvis ett 
påtagligt mycket vanligare litterärt motiv än tidigare, om än i en äldre tradition av 
idealiserande beskrivningar som kan spåras bakåt till bland andra Carl von Linné.100

Hand i hand med vildmarksdrömmarna, som skapade stereotyper utifrån de noma-
diserande fjällsamerna, gick även långt mindre välvilliga attityder, bland annat i form 
av det evolutionistiska rastänkandet. Som Gunnar Broberg framhåller var ideali-
seringen av samers annorlunda livsmönster och föraktet för samma särdrag inte vä-
sensskilda utan i båda fallen fästa vid gränsdragningen mellan primitiv och civiliserad, 
natur och kultur, vi och de andra.101 Parallellt med assimilationspolitiken bedrev staten 
från 1900-talets början en uttalad segregationspolitik utifrån denna föreställning. Seg-
regationspolitiken riktade sig i första hand mot de nomadiserande samer som bedrev 
renskötsel i fjällområdet. Målsättningen var att bevara vad som uppfattades som en 
särskild, autentisk och ekonomiskt bärkraftig samisk livsform genom att begränsa 
kontaktytorna gentemot det svenska samhället. Influenser från det svenska majoritets-
samhället ansågs mycket destruktiva.102

I äldre tid fanns sannolikt ett allmänt erkännande av samernas markrättigheter som 
fullt ut motsvarade det som åtnjöts av svenska skattebönder. De områden som samerna 
nyttjade var uppdelade i så kallade skatteland till vilka enskilda samefamiljer hade en-
samrätt. Innehavarna uppfattade sig själva som ägare till dessa och de kunde hävda 
rätten genom domstolsväsendet. Att så varit fallet var länge omtvistat men har kunnat 
påvisas genom de mer ingående studier som företagits av rättshistorikern Kaisa 

                                                          
96 Mörkenstam, Om ”lapparnes priviligier”; Lantto, Tiden börjar på nytt. 
97 Patrik Lantto, 'Borders, Citizenship and Change: The Case of the Sami People, 1751-2008', Citizenship 
Studies, vol. 14, nr 5 (2010): 548.
98 Lennart Lundmark, ’Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm’’; Mörkenstam, Om ”lapparnes priviligier”,
kap. 4-5; Knut Einar Eriksen & Einar Niemi, Den finske fare: Sikkerhetsproblemer og minoritetspolitikk i nord 
1860-1940. Oslo: Univ.-forl. 1981. 
99 Johan Eriksson, Partition and redemption: a Machiavellian analysis of Sami and Basque patriotism. Umeå: 
Umeå univ. 1997. 
100 Kjell-Arne Brändström, 'Bilder av det samiska i Den svenska 1800-tals litteraturen' i Bilden av det samiska: 
samerna och det samiska i skönlitteratur, forskning och debatt, red. Kjell-Arne Brändström. Umeå: Umeå univ.
2000.
101 Broberg, 'Lappkaravaner på villovägar’, 47.
102 Lantto, Lappväsendet; Mörkenstam, Om ”lapparnes priviligier”.
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Korpijaakko-Labba.103 I slutet av 1800-talet dominerade bland myndigheter och 
politiker dock uppfattningen att renbeteslanden tillhörde staten. Bland jurister var det 
en etablerad åsikt att nomader inte kunde äga land, en uppfattning som understöddes 
inte minst av föreställningar om en kulturell utvecklingsskala.104 En statlig kommitté 
gjorde gällande att samernas skatteland saknade rättshistorisk förankring och i renbete-
slagarna från 1886 och 1898 knöts alla samiska markrättigheter till de administrativa 
enheter, lappbyar, som samtidigt infördes.105 Medlemmarna av lappbyarna tillerkändes 
endast en allmän nyttjanderätt till land och vatten inom renskötselområdet och inte 
äganderätt. Rättigheterna kopplades också uteslutande till renskötseln: det var för detta 
ändamål kronan hade avsatt mark till samerna. Statens prioritering av rennäringen 
motiverades sedan tidigare bland annat av en ekonomisk analys där renskötseln be-
dömdes vara den enda näring som framgångsrikt kunde bedrivas i stora delar av in-
landet och dess fjälltrakter.106  

Medan frånvaron av samisk äganderätt var en anledning till att en så stor andel av 
nationalparkerna lokaliserades till renbeteslanden utgjorde förekomsten av markan-
vändningsrättigheter i praktiken en begränsning för vilka naturskyddsregleringar som 
var möjliga. Detta hade att göra med vilken förhandlingsposition naturskyddsföresprå-
karna hade. Eftersom naturskydd inte var en etablerad politisk fråga och saknade starkt 
opinionsstöd förutsatte riksdagens bifall i princip att inga andra väsentliga intressen 
utmanades.107 Redan innan någon utredning inletts gav riksdagen direktiv om att nat-
ionalparker inte fick medföra några kostsamma exproprieringar och de kunde därför 
endast ta statlig mark i anspråk. På grund av de omständigheter som nämnts var till-
gången på statlig mark långt mycket större inom renskötselområdet än på andra håll i 
landet. Samtidigt hade förhoppningar om att inrätta nationalparker i renskötselområ-
det av allt att döma varit orealistiska om de inte samtidigt kombinerats med en upp-
fattning om att den samiska renskötseln kunde förenas med skyddsintresset.108

Lika mycket som nationalparksinstitutionens utformning var strategisk i politiskt 
avseende kan den också sägas ha varit förankrad i det särskilda intresse som naturskyd-
darna sedan länge hyst för de samiska renbetesmarkerna. Inte minst genom friluftslivet 
och den år 1885 grundade Svenska Turistföreningen fanns starka sentiment för de 
nordliga fjällområdena som en sann vildmark och för dessa tycks stereotypa och exoti-
serande avbildningar av samer ha fyllt en viktig funktion.109 För många naturskyddare 
som reste i fjällområdet väckte även den samiska kulturen ett starkt intresse. Till dem 
hörde geologen Fredrik Svenonius som bland annat stod bakom förslaget att området 
kring Abiskodalen skulle avsättas som nationalpark. I sin brevväxling med Einar Lönn-
berg, Naturskyddskommitténs ordförande, tryckte han starkt på vikten av att den sa-

                                                          
103 Korpijaakko-Labba, Om samernas rättsliga ställning i Sverige-Finland.
104 Ibid. 21 ff.
105 Lundmark, ”Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm”, 57 ff.
106 Mörkenstam, Om "Lapparnes privilegier"; Lantto, Lappväsendet, 87 ff.
107 Lundgren, Staten och naturen, D. 1, 301 ff.
108 Lundgren, Staten och naturen, D. 1, 301 ff.
109 Elenius, ’Selma Lagerlöf och Norrland’.
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miska renskötseln och fiskerätten inte skulle påverkas negativt av kommande natur-
skyddsregleringar. För honom representerade samerna en motpol till de främlingar som 
han beskyllde för att vandalisera Abiskoområdets skyddsvärda natur. De hade av ålder 
haft pietet för denna natur och uppvisat en avsevärt mer betänksam resurshushållning 
än andra, menade han.110

En annan aspekt är att det inom den svenska naturskyddsrörelsen fanns en stark be-
toning av att naturskyddet skulle omfatta ”ursprunglig” och ”orörd” natur.111 Avsik-
ten med nationalparkerna var att låta ”naturlifvet (…) utveckla sig alldeles ostördt af 
inverkan från kulturen”.112 Med utgångspunkt i denna obetingade distinktion mellan 
natur och kultur försvårades möjligheten att inom gränserna för de utpekade natur-
landskapen också inordna idén om ett samiskt kulturlandskap. Den tolkning som ut-
redningsmännen bakom 1907 års förslag till naturskyddslagar gjorde av samerna som 
förenade med naturen var således central. 

Oavsett hur de olika faktorerna ska viktas i förhållande till varandra går det i det 
närmaste att utesluta att antagandet om samerna som förenade med naturen, så som
utredningsmännen beskrev saken, endast skulle ha följt av bedömningen av att nation-
alparksområdena befann sig i ett ursprungligt tillstånd. En viss belysning får frågan av 
en jämförelse mellan förhållningssättet till samerna och det som naturskyddsförvalt-
ningen intog gentemot en svensk jordbrukare inom Ängsö nationalpark. Ängsö nat-
ionalpark ligger i Roslagens skärgård och bildades också år 1909, främst för att skydda 
de lövängar som fanns där. Lövängar utgör en särskild landskapstyp med lövträd, bus-
kar och öppna ytor med gräs- och örtväxtlighet i en stor artmångfald. De har använts 
för slåtter, lövtäckt och betning och växer ofta snabbt igen när detta bruk upphör. 
Inom vetenskapssamhället fanns det dock i början av 1900-talet en bristande insikt i 
detta bruks betydelse för uppkomsten och upprätthållandet av lövängarna.113 I likhet 
med de renbetade fjällhedarna bedömdes de som en ursprunglig form av natur. När 
nationalparken instiftats ledde det Vetenskapsakademien till uppfattningen att den 
hävd som en torpare bedrev på ön motverkade skyddsintresset. Naturskyddarna me-
nade att slåttern av lövängarna skadade floran och försökte därför att se till så att torp-
aren begränsade eller upphörde med sin verksamhet.114 Medan torparens bruk tolkades 
som ett hot mot lövängarnas orördhet blev slutsatsen den motsatta ifråga om rensköt-
seln: fjällhedarnas förmodade orördhet påstods visa att renskötseln var naturenlig.115

En annan viktig skillnad är att uppfattningen om lövängarna som orörda tidigt mötte 

                                                          
110 Lundgren, Staten och naturen, D. 1, 120 ff.  
111 Ibid.
112 ’Betänkande rörande åtgärder för skydd för vårt lands natur och naturminnesmärken’, Bihang till riksdagens 
protokoll 1909, 2 saml. 2 avd. 5 band: 47.
113 Herman Juhlin Dannfelt (red.), Lantmannens uppslagsbok, s.o. ’Löväng’. Stockholm: P. A. Norstedts & söners 
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114 Lars J. Lundgren, Staten och naturen: naturskyddspolitik i Sverige 1869-1935. D. 2, 1919-1935. Brottby:
Kassandra, 2011, 336-339.
115 Att samernas renskötsel ”hittills icke ägt märkbart inflytande på naturlifvet” var för de sakkunniga ett viktigt 
argument för att kunna undanta samerna från naturskyddsbestämmelserna. Betänkande 1907, 49.
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invändningar samtidigt som det kan ifrågasättas om fjällhedarna någonsin helt har 
förlorat sitt sken av att vara obrukade och orörda.116

1909 ÅRS NATURSKYDDSLAGAR OCH NATURSKYDDS-
FÖRVALTNINGEN

Genom 1909 års naturskyddslagstiftning så erövrade naturskyddsrörelsen en ny legiti-
mitet samtidigt som den förde med sig institutionella resurser utifrån det behov av för-
valtning och administration som uppstod.117 Uppdraget att förvalta nationalparkerna 
gick till Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och dess naturskyddskommitté. För 
den andra delen av statens naturskyddsarbete, naturminnesmärkena, fick KVA endast 
en rådgivande funktion. Åliggandena inbegrep att märka ut nationalparkernas gränser, 
sätta upp anslag och utarbeta växtlighetskartor över områdena. Myndigheten skulle 
också besluta om eventuella undantag från regleringarna för forskning, naturvård och 
andra specificerade syften. Om tillstånd lämnades för jakt, fiske eller uppförande av 
byggnader hade den rätt att ta ut avgifter.118  

I maj samma år som riksdagen tog beslut om naturskyddslagstiftningen konstitue-
rade sig också Svenska Naturskyddsföreningen (SNF). Föreningen bars upp av samma 
personer som sedan 1904 varit pådrivande för en naturskyddslagstiftning, en tät krets 
ur den vetenskapliga och sociala eliten. Zoologerna Einar Lönnberg (1865-1942) och 
Christoffer Aurivillius (1853-1928) och botanikern Gustaf Lagerheim (1860-1926) 
arbetade under de närmaste åren med att fastställa nationalparkernas exakta gränser, 
varefter de sedan kom att utgöra Naturskyddskommitténs ledamöter.119

Lönnberg hade disputerat 1891 på en avhandling om bandmaskar och sedan 1904 
var han professor och intendent vid Naturhistoriska riksmuseets vertebratavdelning. 
Som son till en riksdagsman, disputerad botaniker och jordbrukare var han uppvuxen 
på en gård utanför Norrköping. Hans egna politiska sympatier ska ha gått i en bana 
från att ha präglats av en stark radikalitet under hans år i Uppsala till att bli i det 
närmaste konservativa. Till sin personlighet har han beskrivits som viljestark, envis och 
kompromisslös. I skrift var hans stil saklig med en tendens mot det torra och han ska 
inte ha tillhört de naturskyddare som uppskattade naturlyrik. Inte desto mindre hade 
han varit i högsta grad involverad i naturskyddsrörelsens framväxt och i den process 
som ledde fram till naturskyddslagstiftningen 1909. Utifrån ett intresse för jakt och 
fiske var han även styrelseledamot i Svenska Jägareförbundet i 30 år, han hade därtill 

                                                          
116 Ibid.
117 Haraldsson, Skydda vår natur! 112. 
118 Lundgren, Staten och naturen, D. 1, 293 f. 323. Lundgren beskriver KVA som ”naturskyddets 
huvudrollsinnehavare” efter 1909.
119 Ibid. Schaar, Naturskyddsbegreppet i Sverige, 20.
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suttit i STF:s styrelse 1908-1910 och inom KVA var han ledamot i flertalet kommit-
téer vid sidan om Naturskyddskommittén.120

Styrelseledamot var Lönnberg också i SNF och därmed utgjorde han en länk mellan 
SNF och kommittén. Ett sådant dubbelt ledamotskap innehade periodvis även Axel 
Gavelin och Henrik Hesselman under 1920- och 30-talet.121 Lönnberg lämnade SNF 
1920 i samband med den konflikt som uppstod bland naturskyddarna när KVA beslu-
tade att inte invända mot vattenkraftsutbyggnaden i Stora Sjöfallets nationalpark.122

Hanteringen av vattenkraftsutbyggnaden föranledde SNF:s styrelse att argumentera 
för inrättandet av en särskild naturskyddsmyndighet som kunde överta ansvaret från 
KVA. SNF:s ordförande, Rutger Sernander, menade att KVA saknade tillräckliga re-
surser för att på ett effektivt sätt kunna bevaka naturskyddsintressena. Regeringen för-
höll sig kallsinnig till dessa påtryckningar men 1925 beslutade KVA att kommittén 
skulle stärkas upp. Den utökades därmed till fem medlemmar och för att säkra kom-
petensen föreskrevs att dessa skulle utgöras av två experter i botanik, två i zoologi och 
en i geologi. Kommittén tilldelades också mandat att på egen hand fatta alla beslut så 
länge detta skedde i konsensus.123  

Naturskyddslagstiftningen bestod av två delar; den ena gällde nationalparkerna och 
det andra skyddet av enskilda naturminnesmärken. Lagstiftningen kompletterades med 
ett beslut om att avsätta tio specificerade områden till nationalparker och förvalt-
ningsföreskrifter för dessa skulle utfärdas av K. Maj:t. Enligt betänkandet från 1907 
skulle syftet med en nationalpark vara ”att för framtiden söka i största möjliga mån 
bevara dess naturliga beskaffenhet, dess växt- och djurlif samt naturskönhet”, en for-
mulering som sedan återkom i förvaltningsföreskrifterna.124 Bevarandet skulle ske ge-
nom att ”naturlifvet [där] får utveckla sig alldeles ostördt af inverkan från kulturen”, 
men med undantag för det fall att någon djurart nådde ”en för naturlivets jämvikt 
störande utveckling”.125 Naturens ”orördhet” var både ett avgörande kriterium för 
vilka områden som dög som nationalpark och ett viktigt syfte med naturskyddsåtgär-
derna men de sakkunniga ansåg att det bara var i undantagsfall som tillträdesförbud 
kunde bli aktuellt.126

Parkerna skulle nyttjas av både naturforskare och turister, även om det kontextuellt 
inte betecknades som ett nyttjande.127 Enligt ministern skulle parkerna tjäna som ”ett 
naturvetenskapligt studiematerial” för naturforskarna och som ”ett fosterländskt 
åskådningsmaterial” för turisterna. Jordbruksministern konstaterade att de åtgärder 

                                                          
120 Svenskt biografiskt lexikon, s.o. ’A J Einar Lönnberg’ (av Olle Franzén)
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som skulle tillåtas för att bland annat tillgodose behovet av logi och transporter innebar 
ett undantag från principen om att områdena skulle lämnas helt orörda och onytt-
jade.128 De åtgärder han åsyftade gällde endast just dem som behövdes för att tillgodose 
behovet hos turister och forskare. De renskötande samernas behov nämnde han inte i 
detta sammanhang vilket underströk betänkandets ståndpunkt om att deras nyttjande 
inte utgjorde ett undantag från naturskyddsprincipen utan istället kompletterade den 
skyddsvärda naturen och bidrog till intresset för nationalparkerna. Den enda av de sa-
miska rättigheter som pekades ut som problematisk var jakträtten medan rätten till 
skogsfång, bete och fiske enligt de sakkunniga kunde bibehållas utan betänkligheter ur 
naturskyddssynpunkt.129 Även i propositionen och den slutliga lagtexten lämnades 
samernas markrättigheter orubbade med undantag för jakt på björn.130

MOTTAGANDET AV NATIONALPARKSLAGEN

Vad samerna generellt tyckte och tänkte om nationalparkerna är inte någon lätt fråga 
att besvara. De hade knappast haft någon möjlighet att medverka i lagstiftningspro-
cessen och deras politiska mobilisering och organisationssträvanden hade vid 1909 ännu 
inte nått särskilt långt. Lapska Centralförbundet bildades redan 1904 men blev kortva-
rigt och det första samiska landsmötet i Sverige kom till stånd först 1918.131 Tomas 
Cramér, ombudsman på Svenska Samernas Riksförbund (SSR), menade långt senare 
att nationalparkerna innebar en allvarlig försämring av samernas juridiska position i 
fråga om markrättigheter och att de banade väg för tung turism som hotade att skapa 
problem för rennäringen.132 Då, på 1960-talet, nåddes också de nordliga nationalpar-
kerna av betydligt större turistströmmar än på 1910- och 20-talen. I Samefolkets egen 
tidning (SET), som började ges ut året för det första samiska landsmötet, ägnades inte 
nationalparkerna någon uppmärksamhet. Inte heller turismen gjordes till föremål för 
någon allvarlig kritik. Det är en indikation som åtminstone är värd att beakta eftersom 
publikationen var ett viktigt instrument för samisk opinionsbildning och rent av den 
enda samepolitiska arena där avsändarna huvudsakligen var samer.133 Fram till, och 
under, studieperioden beskrevs STF genomgående i positiva ordalag. Föreningen be-
römdes för sitt arbete med att underlätta resor på olika håll i fjällen genom rösning av 
stigar, uppförandet av turiststugor, ledsystem, etcetera. I en artikel från 1925 anses 
exempelvis STF:s åtgärder i Tärnaområdet ”på ett lyckligt sätt komplettera de stora 
arbeten, som av lappväsendet utförts inom de västerbottniska fjällen”.134
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Bland naturskyddare tycks samtidigt inte samernas ställning i nationalparkerna ha 
rönt några svårare bryderier. I förgrunden för missnöjet med naturskyddslagstiftning-
ens utformning stod istället turismen och vattenkraftsutbyggnaden. Konfliktförhållan-
det med den senare underströks efter 1919 när riksdagen beslöt att bryta ut centrala 
delar ur Stora Sjöfallets nationalpark för dammbyggnationer, vilket gav upphov till 
bittra känslor hos många naturskyddare och stark kritik mot den kompromissvilliga 
och pragmatiskt inriktade strategin inom SNF och Naturskyddskommittén.135 I 
förhållande till turismen och STF uppstod redan åren efter nationalparkernas tillkomst 
motsättningar mellan naturskyddare om hur tillmötesgående hållningen borde vara 
mot andra intressen än de vetenskapliga.136

Samtidigt som de samiska rättigheterna inte tycks ha varit föremål för någon allvar-
ligare problematisering fick inte heller ”det särskilda intresse” som samerna enligt ut-
redarna skulle bidra med något större utrymme i anslutning till naturskyddsfrågorna. 
Mels och Lundgren har påpekat att de tidiga naturskyddarna sällan talade om samerna 
vilket bekräftas av en genomgång av SNF:s årsbok.137 Men även om samerna för det 
mesta föll utanför fokus finns det också enstaka exempel som explicit förde naturfol-
ken till naturskyddsidén. I en artikel i Sveriges Natur 1913 delades naturskyddets ob-
jekt in i de tre underkategorierna ”växterna, djuren och naturfolken”.138 I linje med 
detta delgavs också ett par år senare Erik Mjöbergs vädjan om att ”vissa australne-
gerstammar” skulle skyddas. Mjöbergs framställning har tydligt primitivistiska drag; 
det gäller ”infödingar [som] leva (…) sina fäders fria och ostörda lif, styrda (…) af 
moraliska bud, i många afseenden överträffandes den hvites” och som hotas av upplös-
ning och förintelse genom den annalkande civilisationen.139

Naturskyddarnas intresse för samer tycks vara knutet till vissa idériktningar mer än 
andra. Intresset är exempelvis tydligt framträdande hos Karl-Erik Forsslund och Bengt 
Berg för vilka naturens och samernas öden tycktes flyta samman under hotet från de 
olika degenererande krafter som civilisationen ansågs inbegripa.140 Forsslunds intresse 
för samerna har beskrivits som intensivt.141 När han i samband med en resa i området 
runt Abisko redogjorde för civilisationens övergrepp var det inte bara den förfulande 
järnvägsbanken över fjällälven Abiskojåkka som lyfts fram utan även det inflytande 
han tyckte sig märka på den samiska kulturen. Han såg samerna ”tappa bort sig själva, 
där krympa och förtorka (…) under fåfänga försök att anpassa sig”, klandrade för-
vanskningen av de gamla samiska ortsnamnen och beklagade att gamla seder fick vika 

                                                          
135 Lundgren, Staten och naturen, D. 2, 49-61.
136 Lundgren, Staten och naturen, D. 2, 352 f, 482.
137 Mels, Wild landscape, 93 f; Lars J. Lundgren, mailkonversation, 2011-05-30.
138 Lindman, ’Det angelägnaste naturskyddet’ i Sveriges Natur: Svenska Naturskyddsföreningens årsbok 1913.
Stockholm: Sv. Naturskyddsföreningen, 1913, 1.
139 Erik Mjöberg, ’Skydd åt Australiens naturfolk. En svensk forskare tar initiativet’ i Sveriges Natur: Svenska 
Naturskyddsföreningens årsbok 1915. Stockholm: Sv. Naturskyddsföreningen, 209.
140 Sörlin, ’Ödemarkens förstar’.
141 Ibid.
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undan för den ”högre” kulturen.142 Han förespråkade ett strängt förhållningssätt till 
införandet av modern teknik och byggnation inte bara i nationalparkerna utan i hela 
de glesbefolkade områden som omgav dem. ”[I]nga maskiner och hotell, ingen införsel 
av andra landsändars värk och livsformer” kunde han acceptera, för detta var ett 
”hemfridsbrott hos dessa trakters rätta gårdsfolk – den ursprungliga floran, vildfaunan 
och lapparna”.143

Bengt Berg gav uttryck för liknande stämningar. Han riktade stundtals hård kritik 
mot såväl turism som industri och jordbruk för hur dessa verksamheter påverkade i 
synnerhet den lappländska naturen. Samerna ingick i framställningen av den natur som 
Berg ansåg hotad. Enligt honom var deras försörjning nämligen en integrerad del av 
naturen medan nybyggarna i hög grad snyltade på den samiska befolkningen genom 
fiske och renstölder. Denna skillnad mellan befolkningsgrupper tycks för Berg rent av 
ha utgjort en utgångspunkt för att avgöra vilken natur som var orörd och därmed 
kunde göras till föremål för naturskydd: 

… den lappska befolkningen inom berörda områden kan anses samhörig med naturens helhet, 
den svensk-finska nybyggarbefolkningen ej. Detta har sin betydelse, när det gäller vissheten om 
vad som är ursprunglig ödemark eller ej – vad vi kunna betrakta som ett orört naturskydds-
område eller ej.144

Eftersom nybyggarna fortfarande var fåtaliga i den inre lappmarken var också öde-
marksprägeln relativt bibehållen ansåg han. Utifrån uppfattningen att det var som 
orörd ödemark lappmarken hade sitt skönhetsvärde och att det var som ödemark tu-
risterna uppsökte den menade Berg att det var viktigt att skydda denna särskilda kva-
litet från okänsliga ingrepp och alltför stora turistströmmar.145

De flesta naturskyddare såg sig själva som en del av kulturutvecklingen och tog i 
princip inte avstånd från exploateringen av naturresurser eller moderniteten i sig.146

Det naturskydd som Forsslund och Berg företrädde utgjorde däremot många gånger en 
radikal samhällskritik som således avvek från huvudfåran. Sverker Sörlin har dock ar-
gumenterat för att de ändå hade en betydelse som inte bör förbigås, liksom sympatier i 
vida kretsar.147 För många modernitetskritiker var industrisamhället inte bara något 
som var behäftat med negativa ”bieffekter” utan problematiskt på ett grundläggande 
plan. Länge uppfattades det inte heller som något ofrånkomligt. I detta sammanhang 
kunde föreställningar om samerna ibland snarast anta formen av en sagoskimrande 
brygga över industriepokens tillfälliga kaos.148 Nationalparkerna blev något mer än 
                                                          
142 Karl-Erik Forsslund, Fridlysta Vildmarker: Skildringar och historier från Sveriges nationalparker. Stockholm, 
1915, 108-110.
143 Ibid. 113-114.
144 Bengt Berg, 'Turistföreningens uppgift i lappmarken: Är dess propaganda berättigad?', Aftonbladet, 14/9 1912.
145 Ibid.
146 Sverker Sörlin, 'Natur och kultur: Om skogen och fosterlandet i det industriella genombrottets Sverige', 
Lychnos, 1981/1982. Uppsala: Lärdomshistoriska samfundet, 1982, 101 f.; Haraldsson, Skydda vår natur!
147 Sverker Sörlin, 'Sveriges moderna miljöhistoria' i Humanekologi: Naturens resurser och människans 
försörjning, red. Kurt V Abrahamsson, Jan-Erik Hällgren & Tage Sundström. Stockholm: Carlsson, 1992, 415.
148 Sörlin, Ödemarkens förstar.
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friluftsmuseum eller vetenskapliga undersökningsområden, de blev också försvarsfästen 
mot den industriella utvecklingen och det urbana samhället i stort.149

Föreställningen om samerna som essentiellt icke-moderna, och därav som självklara 
allierade till naturskyddarna, kan dock i slutändan inte avgränsas till någon enskild 
krets. Redan Per Arvid Säve, som räknas som en av de allra första att lyfta natur-
skyddsfrågor i Sverige, tog vara på denna bild. Samerna fick precis som för Berg sig-
nalera ett naturligt tillstånd, det vill säga natur, för att på så sätt åstadkomma en kon-
trast till det han såg som ett hotfullt uttryck för civilisation.  

… nej, vår indian, den fredlige Lappen på sina snödrifvor, oroas på allt sätt i sin renskötsel ge-
nom ett onaturligt nybyggarväsende, och skogen mordhugges och kan aldrig komma åter; ty 
man vill med all makt, fast mot naturens tydliga anvisning, att ett land, som är granne till po-
len, skall bli ett åkerbruksland (…).150

Säve förespråkade 1877 en förnuftig resurshushållning snarare än den typ av radikalism 
som kan bindas till Forsslund och Berg. Efter att ha fått ett magert gensvar under sin 
samtid blev han desto mer uppmärksammad några decennier senare och återpublicerad 
i Sveriges Natur 1915.151

Oro för samernas inflytande på naturen gjorde sig gällande parallellt med att de an-
vändes för att signalera ursprunglighet. Exempelvis hänvisade Otto Sjögren, i ett före-
drag vid SNF:s årsmöte 1910, till klagomål i Norge över att samerna ska ha orsakat 
förstörelse på skogen. Han gjorde förvisso klart att det sannolikt mest var överdrifter 
men menade att samer kan göra viss skada vid mer långvariga uppehåll på en ort. 
Nationalparkerna skulle förmodligen kunna förbli orörda trodde han, men det som en 
konsekvens av att samer inte vistades där någon längre tid. Föredraget trycktes i Sveri-
ges Natur och berörde i första hand Abisko nationalpark.152 Några år därefter, i en 
artikel om arbetet med att staka ut gränserna för Peljekaise nationalpark, beskrev Einar 
Lönnberg hur han valt att utesluta ett mindre område som samer använde som läger-
plats. Det heter att björkskogen i närheten av kåtorna hade ”hårdt medtagits”. Det 
framgår dock inte att han skulle ha dragit några principiella slutsatser därav.153

Det kan noteras att naturskyddaren Rutger Sernander redan i ett initialskede plä-
derade för att förlägga en nationalpark till något fjällområde som specifikt saknade 
renskötande samer och att 1907 års sakkunniga med samma motiv föreslog ett avsät-

                                                          
149 Idem, Framtidslandet: Debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella genombrottet. 
Stockholm: Carlsson, 1988, 107; Martin Kylhammar, 'Civilisationskritiker i politisk hetluft: August Strindberg' i
Tvärsnitt, nr 3 (2001). Kylhammar gör gällande att industrisamhället framstod som ett ofrånkomligt faktum först 
efter den stora industriarbetarstrejken 1909.
150 Per Arvid Säve, ’Sista paret ut! Tankar om behovet av en lag mellan menniskan och djuren’ i Sveriges Natur: 
Svenska Naturskyddsföreningens årsbok 1915. Stockholm: Sv. Naturskyddsföreningen, 1915, 10. Först publicerad 
i Sv. Jägareförbundets tidskrift 1877. 
151 Ibid. se också Lundgren, Staten och naturen, D. 1, 33-37.
152 Otto Sjögren, 'Abisko Nationalpark' i Sveriges Natur: Svenska Naturskyddsföreningens årsbok 1910. 
Stockholm: Sv. Naturskyddsföreningen, 1910, 67.
153 Einar Lönnberg, 'Peljekaise nationalpark' i Sveriges Natur: Svenska Naturskyddsföreningens årsbok 1914. 
Stockholm: Sv. Naturskyddsföreningen, 21.
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tande av delar av Sonfjället. Som Lundgren har påpekat så kan detta dock tolkas som 
en del i Sernanders önskemål om att inkludera så många olika naturtyper som möjligt 
och behöver således inte betyda att de betade områdena betraktades som mindre na-
turliga.154 När andra uttryck för samisk markanvändning refereras i betänkandet, som 
den samiska trädfällningen i Soursaområdet, ställs den inte i något motsatsförhållande
till naturskydd.155

Den oro som kom till uttryck var inte polemiserande; inte heller problematiserade 
den explicit utgångspunkterna för nationalparkslagstiftningen. Någon som faktiskt tog 
upp frågan om de samiska rättigheterna är Sigfrid Ericson som står som författare till 
en artikel från 1925 om björnarna i Stora Sjöfallets nationalpark. Detta sker dock likväl 
utifrån en hållning som är ambivalent. Ericson bekräftade uppfattningen att samerna 
genom sin ursprungliga kultur tillförde värde till nationalparken och ”höra vildmarken 
till”. Han tillstod att detta gällde i högre grad just i Stora Sjöfallets nationalpark än på 
andra håll men även där ansåg han ändå att samernas sommarläger inverkade negativt 
på djurlivet. Därför ville Ericson införa fler bestämmelser om vad samerna fick och 
inte fick göra inom parken. Bland annat skulle bara vissa angivna flyttvägar tillåtas, 
inga nya fiskekåtor eller sommar och vinterläger få anläggas och jakt helt förbjudas,
med undantag för jakt på varg. Däremot ansåg han att de borde få behålla sina gamla 
lägerplatser och ha rätt att fiska och använda sig av björkskogen.156

Såväl Otto Sjögrens oro 1910 som Sigfrid Ericsons dito 1925 leder fram till mer el-
ler mindre precisa försök att definiera hur samerna kunde bruka nationalparksområ-
dena utan att överskrida naturskyddets ramar. Sjögrens fokus på samernas rörliga livs-
mönster eller brist därpå ligger i linje med hur den samiska identiteten bestämdes inom 
den svenska samepolitiken; det vill säga att samiskt levnadssätt betraktades som likty-
digt med nomadiserande renskötsel och avskilt från civilisationen.157 För Ericson 
förefaller behovet att reglera det samiska nyttjandet ha varit större och det finns också 
en antydan till en differentiering mellan olika samer. Alla samer var inte lika lätta att 
inkludera i den skyddade naturen. Hans inspel tycks dock inte ha lett till några direkta 
åtgärder inom naturskyddsförvaltningen och problematiseringen tycks inte ha varit 
allmänt spridd bland naturskyddarna. Inte ens när Hugo Nikolaus Pallin året därpå 
argumenterade för att en ny striktare nationalparkstyp borde inrättas, där ”inga som 
helst ingrepp av de slag som finnas uppräknade i nu gällande naturskyddslag” skulle 
tillåtas förekom några synpunkter på hur samerna använde parkområdena. Pallin skrev 
explicit att samerna borde undantas från förbuden.158

Inom naturskyddsförvaltningen var frågor relaterade till samer länge ytterst säll-
synta. I Naturskyddskommitténs sammanträdesprotokoll saknas antydningar om att 
                                                          
154 Betänkande 1909, 74; Lundgren, Staten och naturen, D. 2, 304.
155 Betänkande 1909, 72.
156 Sigfrid Ericson, 'Björnen och nationalparkerna: Förslag till utvidgning av St. Sjöfallets nationalpark' i Sveriges 
Natur: Svenska Naturskyddsföreningens årsbok 1925. Stockholm: Sv. Naturskyddsföreningen, 1925, 64.
157 Mörkenstam, Om ”Lapparnes privilgier”, 96. 
158 Nils Pallin, 'Föreslagna ändringar i lagstiftningen om nationalparker: Kapten H. N. Pallins framställning hos 
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36 ~

det skulle ha förekommit några särskilda svårigheter med att upprätthålla den relation 
till samisk renskötsel som stipulerades i nationalparkslagen. Ett av få exempel på när 
renskötselfrågor behandlades var i maj 1925 då jägmästaren i Jukkasjärvi, som var an-
svarig för att övervaka bland annat Abisko nationalpark, meddelade att samer önskade 
fälla några tallar i parken för att använda till ett brobygge. Kommittén beslutade då att 
köpa in några kasserade järnvägsskenor som kunde användas till bron istället för tallar-
na. Motiveringen var att man ville skona “det ur naturvetenskaplig synpunkt värde-
fulla och rätt fåtaliga tallbeståndet”.159 De konflikter som uppstod verkar således ha 
varit möjliga att hantera inom ramen för undantaget utan att de grundläggande ut-
gångspunkterna ifrågasattes. Å andra sidan vidtogs heller inte några åtgärder för att 
skydda det samiska ”folkelement” som i lagförarbetena pekades ut som en tillgång.160

Det är förmodligen inte någon tillfällighet att det var intresset för björn som ledde Er-
icson till att diskutera de samiska rättigheterna. Förekomsten av rovdjur var en central 
fråga också för samerna. Ett av få vittnesmål om samernas inställning i samband med 
att parkerna etablerades återfinns i en reseberättelse av Karl-Erik Forsslund från 1912. 
Forsslund refererar där några renskötare i området kring Stora Sjöfallet:

Också nationalparkerna komma på tal – naturpark, säga de. Och de skola nog inte skada lap-
parne, mena några, medan andra ha svårt att förstå dem. De anse särskildt att de måste få skjuta 
björn när de träffa på honom, inte bara till själfförsvar – han lär ökas här och göra stor skada 
ibland, särskildt på kalfvarna (…).161

Forsslunds återgivning måste naturligtvis tolkas med försiktighet men mot bakgrund 
av att jakträttigheterna var de enda samiska rättigheter som lagstiftningsvis inskränktes 
genom nationalparksbildningarna kan det hända att den ger en ganska rättvisande bild 
av samiska attityder. Frågan om nationalparkerna var dock bara en liten del av den 
desto mer omdebatterade jaktfrågan som etablerades i och med införandet av en jakt-
lagstiftning. Även regleringen av jakten genomsyrades av naturskyddsidéer och det är 
därför inte omöjligt att den kom att prägla många samers syn på naturskyddet gene-
rellt. 

JAKTFRÅGAN

1909 års lag om nationalparker innebar att samerna fråntogs rätten att döda björn inom 
nationalparksområdena. Samma år inlämnades också ett betänkande med förslag till 
revision av jaktlagstiftningen i sin helhet. Bland utredningsmännen märks bland andra 
SNF:s blivande ordförande Louis Améen och Einar Lönnberg som båda även ingått i 
den kommitté som lade fram förslaget på naturskyddslagstiftning 1907. I betänkandet 
anknöt man också tydligt till de resonemang som förts av den tidigare utredningen. 

                                                          
159 Protokoll, 13/5 1925. KVA: NKA. 
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Man framhöll att uppodling, industri och skogsbruk skapade nya förutsättningar för de 
vilda djuren och i kombination med moderna jaktvapen löpte troligen vissa djurslag 
risk för utrotning. Bland utredarnas förslag fanns bland annat ett avförande av vissa 
djurslag från förteckningen över skadliga rovdjur, att skottpengen för lodjur togs bort 
och en reglering av tillåtna jakt- och fångstmetoder, bland annat användandet av sax. 
Förslag ställdes också på särskilda jakttider för olika däggdjur och fåglar.162  

Regering och riksdag beslutade med några undantag om att anta de föreslagna för-
ändringarna 1912. Beträffande björnen hade de sakkunniga menat att det var önskvärt 
att vidta åtgärder för att förhindra att den hårt åtgångna stammen utrotades. Den 
ströks därför på listan över djur som ansågs skadliga och det blev inte längre tillåtet att 
jaga björn utan markägarens tillstånd. Björnjakt förbjöds dessutom på all kronomark, 
med undantag för de områden som anvisats till samernas uteslutande begagnande.163

Dessa områden utgjorde endast en del av renskötselområdet i sin helhet men i lagen 
klargjordes samtidigt att samernas särskilda jakträttigheter inte skulle påverkas. Detta 
förändrades dock i och med revideringen av renbeteslagen 1917 då ett tillägg om att 
samers rätt till jakt och fiske ifråga om tid och sätt för nyttjande skulle underkastas de 
allmänna bestämmelser som gällde i övrigt.164 Samernas jakträttigheter inskränktes 
sedan ytterligare 1927 genom ett jaktförbud på lodjur inom nationalparkerna.165

Att förbudet mot björnjakt medförde olägenheter för renskötseln kom efterhand att 
uppmärksammas och redan 1928 motionerades det av denna anledning i riksdagen om 
förändringar i den nya jaktlagen. Åsikten att renvårdande samer, för att trygga sin nä-
ring, borde få rätt att döda björn utan särskilt tillstånd, både i nationalpark och nedan 
odlingsgränsen, framfördes. Motionärerna, två norrbottniska riksdagsmän, kritiserade 
uppfattningen att de skador björnar tillfogade renskötseln inte var av någon större be-
tydelse. Till grund för sin argumentering hänvisade de till ett rättsfall vid Gällivare 
häradsrätt där en same på begäran av KVA åtalats för att ha skjutit en björn. Enligt 
rättegångsprotokollet uppgav samen Anders Sjaunja att dennes renhjord anfallits av 
fyra björnar och att Sjaunja då skjutit en av björnarna till döds för att undvika att allt-
för många renar skulle komma till skada. Detta påstods av renskötaren ha skett utanför 
nationalparkerna, vilket dock lappfogden menat troligen inte stämde. Lappfogden 
yttrade å andra sidan också, vilket motionärerna poängterade, att björn ”alltid utgör en 
stor fara för renarna och i vissa fall t. o. m. för renvakterna”. Så många som 106 späd-
kalvar och nio fullvuxna djur uppgavs att 1925 ha blivit dödade av björnar enligt vitt-
nesrapporter, och enligt lappbyns ordningsman ytterligare åtminstone femtio kalvar 
där vittnen saknats. Lappfogden hade särskilt lyft fram samernas svårigheter att skaffa 
ojäviga vittnen och framhållit att det förfarande som krävdes för att få tillstånd att 

                                                          
162 Förslag rörande revision af jaktlagstiftningen: Afgifvet af de jämlikt nådigt bemyndigande den 6 augusti 1908 
inom Kungl. Jordbruksdepartementet tillkallade sakkunnige. Stockholm: Nord. bokh. 1909. Ej nämnda 
sakkunniga i utredningen: förste hovjägmästare Tage Thott och direktören Anders N. H. Wahlgren. Améen 
lämnade arbetet när han utnämndes till justitieråd. 
163 Riksdagens skrifvelse nr 266, 1912. 
164 Svensk författningssamling nr. 337, 1917.
165 Bihang till riksdagens protokoll, 1941. 10 saml. nr 47, 2.
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döda en farlig björn i många fall skapade orimliga situationer. Han tycks också ha gett 
uttryck för uppfattningen att samerna blivit offer för diskriminering eller åtminstone 
en stor inkonsekvens genom att det var inom de samiska markerna som björnstammen 
skulle skyddas efter det att den fördrivits från nybyggares och bofastas betesmark, där 
det tidigare varit plikt och heder att döda björn. 

De två norrbottniska riksdagsledamöterna introducerade således redan genom att 
återge detta yttrande från lappfogden ett mycket artikulerat ifrågasättande av jaktlag-
stiftningens bestämmelser. Det tedde sig egendomligt, fyllde de i, att samer som fällt 
en björn för att skydda sig själva och sin egendom stod åtalade som lagbrytare. Björnar 
var inte de fredliga och godmodiga djur som de framställdes som i barnböcker, utan 
skapade oro och rädsla hos alla som vistades i fjäll- och skogsbygderna.166

Motionen mötte stor förståelse hos såväl remissinstanser som i riksdagen. Länssty-
relsen i Norrbotten menade att fridlysningen inom nationalparkerna utgjorde en till-
räcklig garanti för att björnen inte skulle utrotas och tillstyrkte därför att förbudet mot 
björnjakt helt upphävdes på annan kronomark, i varje fall för samernas vidkommande. 
Jordbruksutskottet ansåg dock att de aktuella bestämmelserna behövde omarbetas i sin 
helhet vilket riksdagen också beslutade.167 Den begärda revideringen presenterades i en 
proposition 1933. Den innehöll förslag både om generösare regler för ersättning vid 
björnrivningar och att renskötande samer skulle ha rätt att utan särskilt tillstånd döda 
björn som anfallit människa eller tamdjur. I propositionen motiveras detta med att 
jaktlagstiftningen inte i tillräcklig mån avvägt björnens skyddsbehov mot samernas 
intresse att kunna skydda sig mot skadegörelse på renarna. Man konstaterar också att 
björnstammen stärkts något sedan lagstiftningens tillkomst och att skadorna på renarna 
”ingalunda är av oväsentlig betydelse”. Det slutade dock med att riksdagen avslog för-
slaget om att utvidga samernas rätt att döda björn och frågan fördes genom en motion 
sedan upp igen 1935, varefter den så kallade björnutredningen tillsattes.168

Som framgått utgör bildandet av nationalparkerna ifråga om de jaktregleringar som 
infördes en tydlig startpunkt för en utveckling av tilltagande inskränkningar för de 
renskötande samerna. Den oro som förmodligen fanns redan initialt övergick samtidigt 
i en tilltagande polarisering där samernas intressen av båda sidor i konflikten konstrue-
rades i motsatsförhållande till artbevarandet. När förslaget på den nya renbeteslagen 
behandlades på de av lappväsendet regisserade mötena med de olika lappbyarna i 
Norrbotten 1916-1917 var det överlag just förändringarna i jaktbestämmelserna som 
tilldrog sig de kraftigaste reaktionerna. Mot bakgrund av att lappbymedlemmarna vid 
denna typ av möten sällan fick möjlighet att förbereda sig genom att få information 
om dagordningen på förhand, liksom att åsikterna kunde filtreras av lappfogden, är det 
dock svårt att dra några säkra slutsatser om vad detta speglade mer än att det i många 

                                                          
166 ’Om medgivande av rätt för renvårdande lapp att för tryggande av sin näring döda björn’; motioner i andra 
kammaren, nr 301, 1928. 
167 Jordbruksutskottets utlåtande nr 34, 1928.
168 Ibid. 2 f.
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lappbyar fanns ett tydligt uttalat motstånd mot de föreslagna jaktregleringarna.169 De 
närvarande samerna från Norrkaitums lappby föranleddes till, som det återges i proto-
kollet, ”att allvarligt protestera” mot att björnjakt på kronomark skulle bli förbjuden 
även för samer. Den direkta bakgrunden för mötesdeltagarna var endast några år gamla 
erfarenheter av en björnstam som bekantgjorda i ett minskande renkalvsantal ansetts 
hota byalagets hjordar med utplåning. Sedan björnarna efter många modkrävande in-
satser hade dödats var uppfattningen att antalet renkalvar hade tiodubblats och mötet 
krävde därför att samer överallt skulle ha rätt att döda björn och även att en skottpeng 
inrättades.170 Denna syn delades av lappbyalagen från såväl Sörkaitum, Mellanbyn, 
Talma, Rautasvuoma, Kaalasvuoma som Saarivuoma när dessa i tur och ordning fick 
möjlighet att yttra sig. Vid mötet med Karesuando lappbyalag framfördes inga protes-
ter mot förbudet mot björnjakt men istället yttrades ett enhälligt motstånd mot att 
icke renskötande samer uteslöts från de samiska rättigheterna till jakt och fiske. En an-
nan invändning som på flera håll framfördes gällde förbudet mot mausergevär och att 
fånga varg och järv med sax.171

I förbindelse med de förhandlingar som efter 1928 skedde i riksdagen refererades 
och fördes debatten om renskötarnas jakträttigheter även i dagspressen. Regleringarna 
försvarades av vad som framställdes som representanter för vetenskapssamhället, an-
förda av professor Einar Lönnberg. I Lönnbergs argumentation var det fortfarande som 
naturfolk som samerna adresserades. Han ansåg att aversionen mot rovdjuren, ett vilt 
och hedniskt hat, inte grundades i den faktiska skada som orsakades rennäringen, utan i 
samernas ”uråldriga själsarv” och ”naturfolksinstinkt”. Det samiska motståndet mot 
jaktregleringarna skulle på detta sätt förstås som helt naturligt men fråntogs samtidigt 
all relevans. Verkligheten definierades av Lönnberg istället med statistik över antalet 
dödade rovdjur som visade på en dramatisk minskning ifråga om såväl björn, varg, lo-
djur som järv. Han tog därtill fasta på uppfattningen att renskötseln degenererat och 
menade att detta bidragit till rovdjurens skadeverkningar.172

När naturfolksbegreppet här riskerade att utesluta eller marginalisera de samiska 
erfarenheterna från det politiska samtalet blev det centralt för försvaret av den samiska 
jakträtten att försöka förhindra det. Det gjordes genom budskapet att både den mänsk-
liga och den nationella gemenskapen ställde krav. Om det var ett kulturlands plikt att 
skydda rovdjuren var plikten mot den egna befolkningen så mycket större; samernas
välfärd måste gå före vargens, hette det. Replikerna kom både från lappväsendets re-
presentanter och från renägare. Professor Lönnberg har rovdjursstatistik men inga siff-

                                                          
169 Patrik Lantto, Att göra sin stämma hörd: Svenska samernas riksförbund, samerörelsen och svensk samepolitik 
1950-1962. Umeå: Kulturgräns norr, 2003, 174 f.
170 Protokoll fört vid sammanträde med Norrkaitumlapparna i Moskojärvi den 11 januari 1917'. LH: NLL, vol. 
G XXVII:2.
171 'Protokoll fört vid sammanträde med lapparna i Gellivare i tingshuset i Gellivare kyrkoby den 29 december 
1916'; 'Protokoll fört vid sammanträde med Saarivuoma lappbyalag i Wittangi den 8 januari 1917'; 'Protokoll fört 
vid sammanträde med Talma, Rautasvuoma och Kaalasvuoma lappbyalag i Wittangi den 15 och 16 januari 1917';
'Protokoll fört vid sammanträde med Karesuando lappbyalags lappar i Karesuando kyrkby den 18 och 19 januari 
1917'. LH: NLL, vol. G XXVII:2.
172 'Stora skottpengar där fridlysning snarare behövdes', Svenska Dagbladet, 1/3 1933.
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ror på hur många renägarfamiljer som utarmats under samma tid, påpekar renskötaren 
Jonas Åhrén i en insändare. För samernas vidkommande kunde vargarna gärna för-
svinna ur fjällvärlden menade han, det var i det närmaste en plikt i förhållande både till 
det egna och till det allmänna intresset att förhindra att ihjälrivna renar ruttnade bort 
till ingen nytta. Han förklarade slutligen att renägarna saknade känslan för vildmarkens 
storslagna skönhet helt enkelt därför att den inhyste blodtörstiga ulvar och föreslog att 
rovdjursstammen skulle flyttas från fjällvärlden till inhägnader runt Stockholm och 
Karlskrona.173

Dikotomin vetenskap – okunskap ställdes på detta sätt mot lokalbefolkning – utbö-
ling. Även lappfogden i Jämtlands län, Waldemar Gardham, använde denna retorik 
mot Lönnberg och menade att det måste vara svårt att bedöma förhållandena i fjällen 
när man var bosatt i Stockholm.174 Bakom denna typ av mer raljanta formuleringar 
fanns en potential att genom att lyfta fram frågans karaktär av konflikt mellan centrum 
och periferi i någon mån tona ner betydelsen av andra kategorier som naturskydd och 
samiska intressen.

Lönnbergs argumentation var till stora delar uppbyggt kring naturskyddsrörelsens 
allra mest framträdande idéer om att bevara naturen, och således även djurarterna, för 
vetenskapen och framtida generationer. Han framstod dock även som en företrädare 
för rena djurskyddsidéer, en tradition som i tidigare forskning ansetts ha mycket lite att 
göra med naturskyddsrörelsen.175 Inom naturskyddsideologierna gällde intresset i 
första hand artbevarande och inte som för djurskyddarna, välmåendet hos enskilda 
djurindivider.176 Just djurskyddsfrågan kom i mitten av 30-talet likväl att bli ett 
centralt inslag i pressdebatten kring samernas jakträtt, och därmed tydligt associerad 
med naturskyddet. Striden utlöstes av en skrivelse till K. Maj:t om önskvärdheten av 
ett förbud mot vargfångst med sax som Einar Lönnberg stod bakom. En grupp 
renskötare från Arjeplog svarade med en egen skrivelse där man begärde att Lönnbergs 
krav skulle lämnas utan hänsyn. De godtog förvisso djurskyddssynpunkten som sådan 
men menade att vargens härjningar bland renarna måste betraktas som ett vida större 
djurplågeri än det lidande vargen utsattes för i saxarna. I pressen vävdes 
argumenteringen in i talrika vittnesmål om vargens särskilda grymhet och de närmast 
groteska syner som mötte de utsatta renskötarna efter vargangrepp.177

                                                          
173 Jonas Åhrén, 'Sveriges vargar minska kraftigt - Utrotning hotar?', Östersunds-Posten, 14/3 1933. Åhrén hade 
under en period uppdraget som ordningsman i Frostvikens södra lappby (Jämtland) och beskrivs i Alvå, Lindblad, 
Rumar & Nilsson, Samernas sedvanemarker, 231, som en ”framträdande samepolitiker”. Åhrén ingick i 1919 års 
lappkommitté. 
174 'Lappens välfärd bör gå före vargens', Östersunds-Posten, 7/5 1934. Jägmästare Axel Lehard(?) anför i en 
debattartikel ett liknande resonemang med formuleringen att ”… sörlänningar skola icke skriva lagar för 
Norrland”, Östersunds-Posten, 28/5 1934.
175 Åtminstone fram till 1920. Karin Dirke, De värnlösas vänner: Den svenska djurskyddsrörelsen 1875-1920.
Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 2000, 7, 15f.
176 Ibid. 
177 ’Lappens välfärd bör gå före vargens'; Östersunds-Posten, 7/5 1934; 'Saxfångst eller ej den stora frågan',
Svenska Dagbladet, 29/5 1934; 'Egendomlig djurvänlighet, tycka lapparna' Östersunds-Posten, 16/2 1934;
'Djurskyddsintresset och renskötseln', Samefolkets egen tidning, nr 1, 1934, 3; 'Missriktat naturskydd', Samefolkets 
egen tidning, nr 1, 1939.
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Arjeplogsamerna ville i sin petition föra hela den renskötande befolkningens ta-
lan.178 I andra fall framhävdes också den lokala hemhörigheten, medborgarskapet och i 
sista hand det till djuren kontrasterande människoskapet. Striden presenterade sig också 
i viss mån som en värdekonflikt mellan andliga och mer nyttobetonade hänsyn. I en 
kommentar i Samefolkets egen tidning förkastades omsorgen om rovdjuren som verk-
lighetsfrämmande men tillerkändes samtidigt ”en i viss mening tilltalande idealitet”.179

De allt annat än fixerade identifikationer som motståndet mot ”naturskyddet” utgick 
ifrån framhäver betydelsen av att undvika förenklade antaganden om ett essentiellt 
samiskt intresse. 

Samtidigt etablerades samlade samiska åsiktsyttringar redan mycket tidigt i förhål-
lande till naturskyddsinterventioner i renskötselområdet. 1914 lanserades idén om en 
ny nationalpark norr om Torne träsk, återigen genom Einar Lönnberg. Området skulle 
inkludera delar av sjön och sträcka sig till riksgränsen i en utbredning om drygt sju 
kvadratmil. Naturen skulle skyddas framförallt mot turismen och oreglerad bebyg-
gelse, användningen som höstbetesland för renar ansågs däremot oproblematisk. För-
slaget vann inledningsvis ett klart positivt gensvar både från remissinstanser och rege-
ringen som presenterade det som en proposition vid 1915 års riksdag.180 Under ett 
möte med ortsbefolkningen den 25 september i Kiruna samma år tillkännagavs dock 
en tydlig opposition, inte minst från de närvarande samerna. Johan Tuuri menade att 
även om nationalparken inte innebar någon inskränkning för möjligheten att bedriva 
renskötsel så skulle den drabba de samer som på grund av minskande renantal tvinga-
des övergå till att bli fiskesamer och nybyggare. Uttalandet tycks spegla en tydlig sa-
misk gemenskap och stod i bjärt kontrast till de definitioner av samiskhet som påfördes 
utifrån, bland annat genom gruvdisponent Hjalmar Lundbohm. Disponenten anförde 
som huvudargument att samernas rättigheter tvärtom skulle tryggas genom en nat-
ionalpark. Detta var i sig ett tillräckligt skäl, ansåg han, då samerna på ett för dem 
ödesdigert sätt sedan tidigare trängts tillbaka genom gruvdrift och järnvägsbyggen. För 
honom var samer liktydigt med renskötare. Lundbohm var dock den enda som yttrade 
sig positivt över förslaget under mötet, som resulterade i en skrivelse undertecknad av 
114 personer. I skrivelsen nämndes inte samernas situation specifikt utan istället var det 
centrum-periferi-aspekten som lyftes fram: ” … om folk från mellersta och södra 
Sverige voro tvungna att leva här uppe endast ett år, ville de ej ens tänka den tanken 
att göra livet här uppe värre än det nu är” klagade de. Den nationalpark som så små-
ningom inrättades fick en avsevärt mer blygsam storlek jämfört med det ursprungliga 
förslaget.181

                                                          
178 "Lapparna dela icke prof. Lönnbergs åsikt" Svenska Dagbladet, 16/2 1934, Lappens välfärd bör gå före vargens.
179 ’Djurskyddsintresset och renskötseln’, Samefolkets egen tidning, nr 1, 1934, 3.
180 Lundgren, Staten och naturen, D. 1, 411f. 
181 'Nationalpark vid Torne träsk? Ett protestmöte i Kiruna', Norrbottens-Kuriren, 30/9 1915; 'Nationalpark vid 
Torneträsk: Mera från protestmötet i Kiruna', Norrbottens-Kuriren, 5/10 1915. För utförligare uppgifter och 
analys av den politiska processen, se Lundgren, Staten och naturen, D. 1.
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SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Bland naturskyddare tycks relationen till samerna ha varit en anmärkningsvärt margi-
nell fråga, i synnerhet mot bakgrund av dess grundläggande betydelse för tillkomsten 
av nationalparkerna. De hotbilder som fanns anknöt istället till i första hand turism och 
vattenkraftsutbyggnad och de orosyttringar som riktade sig mot de samiska rättighet-
erna utgör ett fåtal exempel som inte var direkt polemiserande eller tycks ha inkorpo-
rerats i något mer allmänt medvetande. I naturskyddsammanhang var det främst en 
begränsad krets av civilisationskritiskt lagda naturskyddare som synliggjorde samernas 
närvaro i nationalparkerna, en närvaro som de bejakade. Inom Naturskyddskommittén 
var förhållandet inte annorlunda och fram till 1927 var de ärenden som berörde samer 
fåtaliga.

För de samer som verkade inom nationalparkerna framstod av allt att döma förbu-
det mot jakt på björn som den viktigaste frågan att hantera. Jaktfrågorna kom dock 
också att behandlas med avsevärt större genomslagskraft av en särskild utredning som 
bedrevs i direkt anslutning till naturskyddsutredningen. För samerna blev resultatet 
påtagligt först 1917 när renbeteslagen reviderades och den samiska kritiken mot jaktre-
gleringarna syns tydligt i protokollen från de möten som lappväsendet regisserade i 
samband med dessa revideringar. Kritiken utvecklades också i meningsutbyten i dags-
pressen när frågorna diskuterades i riksdagen 1928 och i mitten av 30-talet när frågor 
om djurvälfärd restes. De kritiska debattartiklar som enskilda renskötare, samiska poli-
tiker och representanter för lappväsendet fick publicerade bemöttes av naturskyddare 
som använde sin vetenskapliga auktoritet. Det förekom också att de samiska kritiker-
nas trovärdighet undergrävdes genom att samerna uttryckligen identifierades som ett 
naturfolk. De samiska debattörerna betonade istället den mänskliga och nationella ge-
menskapen och försökte framställa motsättningen som en konflikt mellan lokalbefolk-
ning och storstadsbor.
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I skärningspunkten mellan naturskydd och 
segregationspolitik

Det var i november 1927 som KVA, på sin naturskyddskommittés anmodan, för första 
gången officiellt ifrågasatte de renskötande samernas institutionaliserade ställning i 
nationalparkerna. KVA begärde att denna ställning skulle omprövas och det enda 
dokumenterade skälet till detta initiativ var en skrivelse som några veckor tidigare 
upprättats av nomadskolinspektören Erik Bergström. Förutom att utgöra underlag för 
KVA:s utredningskrav fortsatte skrivelsen att vara en återkommande referens under 
frågans politiska behandling under hela 1930-talet. Innehållet fick KVA att dra slut-
satsen att en ny och oförutsedd situation hade uppkommit och att samernas rättigheter
inom nationalparkerna, som en följd därav, behövde omregleras och inskränkas. Om så 
inte skedde kunde en enligt KVA “mycket omfattande skadegörelse på nationalpar-
kerna” väntas uppstå.182 Uppfattningen speglade den förändring som skett i Natur-
skyddskommitténs uttolkning av de samiska renskötarna och deras markanvändnings 
relation till den förment orörda naturen. De antaganden som i det avseendet låg till 
grund för nationalparkslagstiftningen, med andra ord dess sätt att göra åtskillnad mel-
lan natur och kultur, tycks inte längre ha ansetts möjliga att acceptera.

Det här är det första av två kapitel som tillsammans avser att förklara varför Erik 
Bergström vände sig till kommittén och varför hans skrivelse kom att utgöra start-
punkten för den nationella naturskyddsförvaltningens brytning med det institutional-
iserade antagandet om att samerna var förenade med den skyddade naturen. De ger 
också en inblick i det politiska landskap dit KVA och dess naturskyddskommitté tog 
sina försök att få till stånd en omreglering av naturskyddslagstiftningen. I det här ka-
pitlet specifikt, undersöks de ideologiska utgångspunkterna för Bergströms varning, 
varefter dessa ges ett sammanhang i Bergströms övergripande engagemang inom såväl 
same- som naturskyddspolitik. Därigenom riktas samtidigt ljuset mot nationalparksin-
stitutionens relation till samepolitiken i stort, och indirekt mot vad den omvärdering 
som ägde rum inom naturskyddsförvaltningen innebar för denna relation. 

VARNINGEN FRÅN EN NOMADSKOLINSPEKTÖR 

Erik Bergström är i första hand ihågkommen för sin roll som lappfogde, nomadskol-
inspektör och utredningsman inom det samepolitiska området. Han var född i Stock-
holm 1888 och disputerade i zoologi 1914 i Uppsala. Samma år, under sommarmåna-
derna, vikarierade han som lappfogde i Västerbotten, vilket blev till en fast tjänst året 
därpå.183 Sedan studietiden hade han deltagit i arbetet med att undersöka renbetets 
botaniska förutsättningar. År 1920 lämnade han posten som lappfogde och övertog 
                                                          
182 Skrivelse från KVA, 9/11 1927. RA: JD, konseljakt nr 36, 24/11 1932.
183 Uppgift om tidsperioden för vikariatet från Bergströms brev till Erik Marks von Würtemberg 28/3 1916. RA: 
RD, vol. 20.



44 ~

som nomadskolinspektör istället det övergripande ansvaret för att organisera skol-
gången för renskötarfamiljernas barn. Han avled 1933, endast 44 år gammal. I SOU 
2006:14, om renskötselområdets historiska utbredning, omnämns Bergström som en 
inflytelserik, “frenetiskt resande och intensivt arbetande person”. Vidare uppges han 
ha haft ett “glödande intresse för de samiska frågorna samtidigt som hans insatser 
präglades av en stark förmyndarattityd gentemot samerna”.184 Detta tycks i det stora 
hela vara en adekvat personteckning. Bergströms tjänsteutövning skildras fragmenta-
riskt men också i viss detalj i Patrik Lanttos studier av lappväsendet och i Henrysson & 
Flodin respektive David Sjögrens studier av nomadskolan.185

Det som Bergström varnade Naturskyddskommittén för var konsekvenserna av de 
omflyttningar som nordsamer tvingats företa till följd av det nya gränsavtalet med 
Norge. Han menade att de samer som flyttat ner från Karesuando följde seder som på 
ett allvarligt sätt hotade den skyddade naturen i nationalparkerna vid Stora Sjöfallet 
och Sarek. Förutom skillnader i renskötselmetoder pekade han på att dessa bodde i 
torvkåtor och att delar av familjerna hade som vana att stanna kvar i björkskogsreg-
ionen under hela våren, sommaren och hösten istället för att följa renarna i fjällen. 
Detta innebar att de behövde betydande kvantiteter av virke till kåtorna och gjorde 
”synnerligen kraftiga huggningar av skog” för bränsle. Dessa nyinflyttade samer kon-
trasteras av Bergström med de samer som nyttjat områdena sedan tidigare och som 
istället uppgavs använda tält av säckväv eller vadmal och, som han noga framhöll, hade 
en mycket försiktig och omärklig resurshushållning.186 En konsekvens av att 
Karesuandosamerna framställdes som avvikande och icke-tillhörande var att Berg-
ströms verklighetsbeskrivning inte gick i direkt konflikt med den generella identifi-
kationen av samerna som ett naturfolk.

De nya ”lappelementen”, som nomadskolinspektören kallade dem, skulle enligt 
denne komma att väsentligt förändra parkernas karaktär om inte utövandet av de sa-
miska rättigheterna reglerades. Täta björkskogar skulle ersättas av kalmark. Det före-
faller som om Bergström ansåg att faran var något mindre framträdande i Peljekajse 
nationalpark än i de bägge nordligare parkerna. Han konstaterade att skillnaderna 
mellan Karesuandosamerna och Arjeplogsamerna, som brukat detta nordligare nation-
alparksområde sedan tidigare, var mindre än dem mellan Karesuandosamerna och 
Sörkaitum- och Sirkas-samerna vid Stora Sjöfallet och Sarek. Anledningen var främst 
den att Arjeplogsamerna, precis som de inflyttade Karesuandosamerna, använde sig av 
torvkåtor. Det verkar som om Bergström menade att denna likhet i någon mån neut-
raliserade hotet, och Arjeplogssamernas användning av de resurskrävande torvkåtorna 
tycks han alltså inte uppfatta som något problem i sig.187 Därigenom antyds en mer 

                                                          
184 Jan Alvå, Lars Lindblad, Lars Rumar & Åsa Nilsson, Samernas sedvanemarker: betänkande. Stockholm: Fritze, 
2006, 219.
185 Patrik Lantto, Lappväsendet; Sten Henrysson & Johnny Flodin, Samernas skolgång till 1956. Umeå: Umeå 
universitet, 1992; David Sjögren, Den säkra zonen: motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i den särskiljande 
utbildningspolitiken för inhemska minoriteter 1913-1962. Umeå: Umeå universitet, 2010.
186 Skrivelse från Erik Bergström till NK, 17/10 1927. RA: JD, konseljakt nr. 36, 24/11 1932. 
187 Ibid.
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relativ uppfattning om vad det är som naturskyddet ska skydda. Det är inte bevarandet 
av en viss naturtyp, utan kontinuiteten, som framstår som den viktigaste parametern. 
Denna skillnad kommer att visa sig central för att förstå motiven bakom Bergströms 
kontakt med Naturskyddskommittén.  

TVÅNGSFÖRFLYTTNINGARNA FRÅN KARESUANDO 

Av myndigheterna kallades flyttningarna som företogs av Karesuandosamerna nedåt 
landet för dislokationer och genomfördes med mer eller mindre starka tvångsmedel. 
Renbeteskonventionen med Norge begränsade de svenska samernas renbetesrätt i 
Norge vilket skapade kraftiga obalanser i förhållandet mellan antalet renar och till-
gängliga betesmarker. Tvångsförflyttningarna startade tämligen omgående efter att 
konventionen hade undertecknats 1919, och eftersom det var de nordligaste lappby-
arna som var mest beroende av de norska betesmarkerna drabbades dessa hårdast. Flera 
betesområden i Troms fylke stängdes helt för svenska samer samtidigt som de renantal 
och betestider som tilläts inskränktes.188

Som påvisats av bland andra Patrik Lantto försökte de Karesuandosamer som ålades 
att flytta ofta att göra motstånd på olika sätt och vissa vände sig direkt till länsmyndig-
heterna eller regeringen med sina protester. När renbetesmarkerna hade börjat fyllas, 
vilket skedde redan i början av 20-talet, protesterade även renskötarna i Jokkmokk och 
Arjeplog men de ignorerades av myndigheterna. Länsstyrelsen följde istället helt och 
hållet de bedömningar av betesutrymmet som gjordes av lappfogden som inte alltid 
delade lappbyarnas åsikt.189

Drygt femtio renskötande familjer tvångsförflyttades till Jokkmokk och Arjeplog 
före 1925 och utgjorde en mycket hög andel av renskötarbefolkningen både i Karesu-
ando och i de inflyttade områdena. I Arjeplog kom de nyinflyttade samerna att utgöra 
ungefär hälften av renskötarfamiljerna och i Jokkmokk, där lappbyarna Sörkaitum och 
Sirkas fanns, omkring en tredjedel. När tvångsförflyttningarna inleddes var antalet re-
nar fortfarande reducerat i inflyttningsområdena sedan ett antal dåliga år under 1910-
talet. Renmängden ökade därför snabbt och i kombination med inflyttningen med-
förde det efterhand en stark trängsel på betesmarkerna. Som en följd av detta uppstod 
konflikter mellan nyinflyttade renskötare och dem som funnits i områdena sedan tidi-
gare, och dessa späddes också på av skillnader i renskötselmetoder.190

En av samerörelsens viktigaste röster och organisatörer, Gustav Park (1886-1968), 
involverade sig tidigt i konflikterna. Han arbetade då som kyrkoherde i Stensele men 
hade också själv en bakgrund som renskötare i Arjeplog och två bröder som fortfarande 
var aktiva renskötare i området. Detta har beskrivits utförligt av Patrik Lantto som 
pekat på hur denna fråga blev en viktig inkörsport för Parks engagemang inom same-
rörelsen. Park riktade skarp kritik både mot de inflyttade samerna och mot bristen på 
                                                          
188 Lantto, Tiden börjar på nytt, 132 f.
189 Ibid.
190 Ibid. 87, 134.
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åtgärder från lappväsendet. Karesuandosamernas extensiva renskötselmetodik beskrev 
han som slapp och menade att den hotade möjligheterna att bedriva renskötsel enligt 
traditionerna i området. Enligt Park inkräktade inflyttarna på Arjeplogsamernas be-
tesmarker och han beskyllde dem även för att brista i respekt för andras rättigheter och 
för de föreskrifter som fanns. Kritiken framfördes både i Samefolkets egen tidning och 
i en skrivelse till länsstyrelsen där Park uppmanade myndigheten att agera. Länsstyrel-
sen mottog även klagomål från berörda renskötare i Arjeplog och Jokkmokk. I läns-
styrelsens svar erkändes att en omläggning av Karesuandosamernas renskötsel förvisso 
borde ske men att det inte var möjligt att åstadkomma en sådan förändring genast. Att 
lappväsendet skulle ha varit passivt förnekades liksom att Karesuandosamerna skulle ha 
förorsakat någon betydande skada eller uppträtt försumligt eller illojalt. Länsstyrelsen 
påpekade att de inflyttade samerna inte självmant hade valt att flytta och det var därför 
beklagligt om de under redan svåra förhållanden skulle bemötas med misstro och bit-
terhet.191

Även Bergström hade uttryckt tveksamhet inför förflyttningarna långt innan kon-
takten med Naturskyddskommittén. Frågan hängde för honom ihop med flera av de 
värden som vägledde hans eget engagemang inom samepolitiken. Redan när tvångs-
förflyttningarna först började komma på tal 1913 var det till de risker och problem 
som kunde uppstå som han försökte rikta uppmärksamheten. Dels menade han att de 
kunde leda till att mindre rationella renskötselmetoder spred sig bland renskötarna i 
inflyttningsområdena och dels att det kunde uppstå motsättningar mellan de olika sa-
miska grupperna. Erfarenhet fanns redan då från inflyttningar av Karesuandosamer 
som skett i mindre skala.192 Mot slutet av 1920-talet hade Bergströms kritik tillförts 
ytterligare en dimension och i en skrivelse till statsrevisionen gjorde han gällande att de 
nordliga samerna representerade en livsföring och renskötsel som avvek från de inföd-
das i ”mycket hög och icke alltid fördelaktig grad”. Hans oro var att Karesuan-
dosamernas kultur skulle tränga ut den ursprungliga kulturen i de respektive områ-
dena. ”Denna förändring av levnadsvanor och förstöring av gamla bruk sker ofta 
omärkligt” menade han.193 Med anledning av det engagemang som de båda delade för 
saken skrev Park 1932 till Bergström att han hoppades att samarbetet och förtroendet 
dem emellan inte skulle rubbas även om de i något avseende skulle vara av olika åsikt; 
”… syftet är ett och detsamma, det vet jag”, betonade han.194

Trots Parks övertygelse går det förmodligen inte att dra slutsatsen att han stödde 
den avsikt som låg bakom Bergströms hänvändelse till Naturskyddskommittén, det vill 
säga att åstadkomma en striktare reglering av renskötarnas verksamhet inom national-
parkerna generellt. Att ett ställningstagande som i en naturskyddspolitisk kontext gick 
ut på att inskränka samers rättigheter kunde höra samman med en samepolitisk agenda 

                                                          
191 Lantto, Tiden börjar på nytt, 136 f; Avskrift av brev från landskansliet i Norrbotten till Gustav Park. VBM:
EBV, vol. F2:2. Brevet är undertecknat av R. Sundberg, A. Holm och är vidhäftat ett intyg från lappfogde Claes 
Österberg. 
192 Lantto, Lappväsendet, 231.
193 PM från Erik Bergström till Statsrevisionen rörande lappfonderna, 20/11 1928. VBM: EBV, vol. E1:4.
194 Ibid. Kursiv text är understruket i original.
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som ville göra upp med den koloniala politikens orättvisor ger likväl en antydan om 
dynamiken i relationen mellan naturskyddare, samer och myndigheter. Hur denna 
intressegeografi hängde samman kommer att utvecklas närmare i de kapitel som följer. 

Mellan de budskap som Bergström förmedlade till å ena sidan statsrevisionen och å 
den andra till Naturskyddskommittén finns både överensstämmelser och skillnader. I 
båda fallen pekar han ut Karesuandosamernas annorlunda seder och levnadsmönster 
som ett hot. Rapporten till riksrevisionen visar dock att det inte bara var naturen som 
Bergström ansåg att detta hot riktades mot, utan att hans oro även gällde lokala sa-
miska kulturer. Detta ligger också i linje med den relativa syn på vad naturskyddet bör 
skydda som återspeglas i Bergströms skrivelse till Naturskyddskommittén. Han ansåg 
inte att Karesuandosamerna utgjorde ett lika avgörande hot i Peljekajse nationalpark 
som i Sarek och Stora Sjöfallet eftersom de seder de förde med sig liknade dem som 
sedan tidigare fanns i området. En fråga som fortfarande återstår är dock vad det var 
för kontinuitet som Bergström ytterst strävade efter att bevara och varför han uppfat-
tade detta som viktigt. 

EN STATENS HEMBYGDSVÅRDARE I RENSKÖTSELOMRÅDET

Vid tidpunkten för kontakten med Naturskyddskommittén hade Bergström hunnit 
vara med och aktivt bidra till utformningen av samepolitiken i nästan två decennier. 
Under den perioden hade hans inställning förändrats i många frågor men det finns 
också värdebegrepp som på ett tydligt sätt behöll en central position i Bergströms en-
gagemang. Ett sådant var särart. Den särart som stod i centrum för hans intresse kon-
kretiserades av sådant han uppfattade som särskilt och karaktäristiskt för i synnerhet de 
grupper av samer som bedrev fjällrenskötsel. Samma år som Bergström fick en fast 
tjänst som lappfogde, 1915, gjorde han inför ett sammanträde följande notering i sin 
tjänstedagbok:

Det har kommit en ny anda in över världen. Man har förstått det att det inte bara genom att ta 
efter andra [sic], som man kommer någonstans utan det är genom att var och en tar vara på sig 
själv och följer sin egen natur, sina egna bruk, som hon har blivit född till, sitt yrke som hon har 
fått av Gud. Det är bara på så vis, som man fyller sin plats i världen. Så ex allmogedräkter, 
gamla danser, sedvänjor i olika landskap tagits upp. När ni tar efter svenskarna och tror att gör 
det finaste, så är det således bara okunnighet. Det är alldeles tvärt om man bör göra om man ska 
göra sin sak riktig, och inte bara rätt mot sig själv, utan mot hela lappska stammen. Genom att 
man tar efter andra, så visar man liksom, att man är underlägsen dem. Att ni lägger bort dräk-
ten − svenskar, joika − vissla biografvisor, hästskjuts − pulk det gör, att folket i trakterna gör 
alldeles rätt då de ser lite föraktligt på Er.195

Att förmå samerna om att slå vakt om traditionella seder och bruk, och skillnaden 
mellan egna och andras, framstod för Bergström som en central uppgift i sin roll som 
lappfogde. Idealen tycks för honom ha haft den dubbla innebörden av att upprätthålla 
                                                          
195 Avskrift av Erik Bergströms tjänstedagbok, 1/6 1915. VBM: EBV, vol. D1:2.
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en förbindelse till det förflutna och att garantera en i någon mening naturlig ordning 
mellan människor. I sin allmänna form fann denna hållning ett brett stöd under 1900-
talets inledande decennier, och i synnerhet inom ramen för det intresse för hembygd 
och hembygdsvård som blomstrade under denna tid. Den svenska nationalromantikens 
förkärlek till krig och kungligheter hade fått lämna plats åt ett starkt engagemang för 
vad som uppfattades som folkets egna landskap och socknar liksom de varierande seder 
och bruk som där gav sig till känna.196 Hembygden och hembygdsvården blev både en 
idé i tiden och en folkrörelse och jag kommer att argumentera för att den utgör en 
oumbärlig kontext för att förstå Erik Bergströms positionering inom såväl same- som 
naturskyddspolitik. Som kommer att framgå efterhand bidrar den också till att förklara 
hur Bergströms roll som en brygga mellan dessa politiska intresseområden formades. 

Vad som genast möter läsaren av Bergströms tjänstedagböcker är inte bara hur han 
under sina många och långa resor som lappfogde flitigt samlade upplysningar om äldre 
tiders seder och bruk. Lika flitigt samlade han också på sig olika typer av ålderstigna 
artefakter. Sidorna flödar av uppgifter om olika fynd som gjorts och vilka som besitter
olika slags föremål; det är pilspetsar, kvartsskärvor, nålbrynen, stenyxor, slungstenar 
och knivar, för att nämna några av de olika typer objekt som hittade till Bergström.197

Genom sitt resande och stora kontaktnät både bland lokalbefolkningen och inom lapp-
väsendet lyckades han bygga upp en ansenlig samling av samiska föremål och för detta 
blev han skarpt åthutad av riksantikvarien som uppfattade att verksamheten konkur-
rerade med staten.198 Samlingen donerades en tid efter Bergströms död till Västerbot-
tens läns hembygdsförening och påstås då av amanuensen Hans Beskow ha varit känd 
för att vara den allra mest förnämliga i privat ägo.199

Under tiden som lappfogde tog Bergström också initiativ till utarbetandet av en 
mönsterbok för samisk hemslöjd och till att tävlingar anordnades för samiska slöjdare. 
Slöjdandet hade enligt Bergström upplevt en tydlig tillbakagång och hans ambition var 
att det åter skulle införlivas hos den breda samiska allmänheten istället för att förbe-
hållas ett fåtal yrkesmän. Dessutom, menade han, hade ”främmande påverkan” med-
fört att de konstnärliga traditionerna förlorat de äldre tidernas stilrenhet och utveck-
lade smak. Den moderna slöjden utmärktes därför av en tydlig ”förskämning” och stod 
mycket långt bakom äldre arbeten. Genom mönsterboken och tävlingarna hoppades 
Bergström både att intresset för slöjden skulle öka och att den, enligt hans uppfattning,
opåverkade slöjdtraditionen skulle kunna återupprättas. Underlaget för mönsterboken 

                                                          
196 Intresset för hembygden har på en övergripande nivå gärna förståtts i relation till behovet av tillhörighet i 
samband med industrialiseringens transformativa effekter på samhällsstrukturen. Mer specifikt har bl.a. oron över 
emigrationen och de demokratisträvanden som identifierade folket som en självständig kraft lyfts fram som 
drivkrafter. Björkroth, Hembygd i samtid och framtid 1890-1930, 48 f. 178; Björn-Ola Linnér, 'Naturen som 
minnesmärke' i Kulturarvets natur, red. Annika Alzén & Johan Hedrén. Eslöv: Symposion, 1998, 58 f.
197 Tjänstedagböcker, vol. D1; förteckningsblad, ’Doktor Erik Bergströms samling’, vol. F2. VBM: EBV.
198 Enligt Bergströms egen utsago, i ett brev till arkeologen Gustaf Hallström, samlade han systematiskt in 
uppgifter om fornfynd samtidigt som han även ”föreläste om deras behandling”. Brev från Bergström till 
Hallström, 9 september 1926. VBM: EBV, vol. F2.
199 Brev från Hans Beskow till Gertrud Bergström, 29/7 1943. VMA: EBV, vol. F2:1.
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skulle hämtas ur museernas samlingar.200 Projektet beviljades ett statligt bidrag efter en 
ansökan från Bergström, som också ingick i den kommitté som fick ansvaret för ge-
nomförandet.201

Den svenska hembygdsrörelsen var mångformig till både idéinnehåll och verksam-
het. Kopplingarna till hemortsrörelsen i Tyskland, som behandlades i inledningskap-
itlet, är starkt framträdande. Som museologen Maria Björkroth påpekar är dock be-
greppet “hembygd” hämtat ur en annorlunda kontext än tyskans ”heimat” som sna-
rare kan översättas till “hemland” eller “mantalsskrivningsort”. Det var först under 
1900-talets första decennium som begreppen “hembygd” och “hembygdsvård” bör-
jade laddas med mening som en del av något som kan betecknas som en rörelse. Denna 
rörelse uppstod likväl inom ramen för redan existerande ideologier som var uppbyggda
kring äldre begrepp som “minnen” och “fornminnen”. De bevarandeideal dessa ut-
tryckte kom dock att förändras från att endast omfatta enskilda föremål eller monu-
ment till att efterhand försöka fånga in något mycket vidare. Hembygdsrörelsen kunde 
under en period förse dem som tog del av den med en hel livsstil som inbegrep allt från 
kosthållning och kläder till umgängesformer och dess föreningsverksamheter inbegrep 
bland annat hembygdsforskning, museer och biblioteks- och föreläsningsverksamhet. 
Björkroth identifierar ett flertal olika sammanlänkade inriktningar av vilka hembygds-
vård, naturskydd och planläggning av städer och tätorter kan nämnas. Fram till 1930 
talet dominerade en idé om att “förnya på det gamlas grund” som således integrerade
bevarande med samhällsförändring.202

Betoningen av det säregna och ursprungliga ska som framgått inte betraktas som 
något som står i motsatsförhållande till modernitetens framtidstro utan som en utgjut-
ning av den. Detta speglas också i utdraget från Bergströms tjänstedagbok, där hem-
bygdsidéerna presenteras som uttryck för nyfunna insikter och en “ny anda” som 
kommit in över världen. De framstod med andra ord som en del av ett kulturellt 
avancemang. Däremot syns i Bergströms förhållningssätt till samerna inte mycket av 
den starka utvecklingsoptimism som hembygdsbegreppet kunde inrymma, åtminstone 
inte under hans tid som lappfogde. Förnyelsen och moderniteten tycks för honom i 
hög grad vara förbehållen den svenska kulturen. 

Redan år 2000 lyfte Christer Karlsson fram nationalism och nationell identitet som 
ett underanalyserat perspektiv på segregationspolitiken. I Karlssons framställning syn-
liggörs dock bara en partikulär svensk nationalism som utesluter det samiska. Som mi-
noritet i en nationalstat står samerna i Karlssons framställning i ett spänningsförhål-
lande till detta uttryck för idéströmningen.203 Genom Bergström går det att se hur 
delar av den nationalistiska idétraditionens mer principiella element kunde frigöras från 
det svenska och appliceras som en explicit norm inom samepolitiken. 

                                                          
200 Urklipp från Umebladet, ’Den västerbottniska lappslöjden hotar att dö ut’, okänt datum. VBM: EBV, vol. 
E1:1.
201 Kommittén bestod uteslutande av svenskar av vilka majoriteten var bosatta i Stockholm. Pressklipp, ’En 
mönsterbok för lapsk hemslöjd’, 21/8 1917. VBM: EBV, vol. F2:1.
202 Björkroth, Hembygd i samtid och framtid 1890-1930, 57 f. 129 f. 148 f. 176 f.
203 Karlsson, Vetenskap som politik, 45 f. 57 f.
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Bild 1. Erik Bergström i mitten omkring år 1925. Till höger Elisabeth Svonni och personen till 
vänster anges som byggmästare. EBF, BR 9551, VBM.

       

Bild 2. Korgmakare Dorotea Samuelsson i Rönäs, Västerbotten. Fotot är taget eller förvärvat av 
Erik Bergström och är ett av många exempel på dennes fotografiska dokumentation av samisk 
kultur. EBF, nr. 630, VBM. 
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Intresset för hembygdsvård kom också till uttryck i Bergströms senare arbete som 
nomadskolinspektör, bland annat genom den särskilda omsorg han ägnade undervis-
ningen i hembygdskunskap och slöjd.204 Han var också mycket mån om den omstridda 
sommarskola som för de lägre årskurserna förlades i anslutning till sommarbeteslanden 
i fjällen. ”Han sa att det var ungdomens räddning” minns Gertrud Bergström i en till-
bakablickande intervju.205 I en artikel i Samefolkets egen tidning framhöll Bergström 
att sommarskolorna ”pedagogiskt äro (…) en legitim ättling av den moderna hem-
bygdskunskaps-idén”.206 I den svenska folkskolan blev hembygdsundervisning ett eget 
ämne 1919. De argument som framfördes när ämnesidén först introducerades 1908 
anslöt till samma hembygdsideologiska anda som Bergström själv omfattade: skolbar-
nen skulle knytas till och lära sig uppskatta den egna bygden och sina fäders jord. Kär-
leken till hembygden skulle leda vidare till kärlek för fosterlandet.207 Bergström till-
stod att fjällen var samernas speciella hembygd och att det var där som det under som-
marmånaderna gick att skapa en ”verkligt levande, allsidig och pedagogiskt givande 
anknytning till fjällens natur- och arbetsliv”. Sommarskolorna blev ett verktyg för att 
realisera ideal och visioner som Bergström hade slagit fast redan innan han började som 
lappfogde.208 Skolbarnen skulle skänkas en känsla av samhörighet, ”av att man äger en 
gemensam rot och gemensamma uppgifter”.209 Betydelsen gick utöver den rent 
pedagogiska, tillstod han; den var ”folkbevarande”.210

Samtidigt blev slöjdundervisningen en plattform för Bergströms arbete för att öka 
användningen av traditionellt dräktskick bland samerna. Alla skolor fick sömnads-
material för att kunna sy väskor, mössor och andra plagg. Till leveranserna medverkade 
även Gertrud Bergström som i efterhand har bekräftat att ett motiv var just att bevara 
”den gamla kulturen”.211 Genom ett bidrag av Svenska Missionssällskapet i Stockholm 
inköptes även tyger för att tillverka koltar åt de fattigaste barnen. Lärarna fick ansvar 
för sömnaden som i möjlig utsträckning skulle ske i samband med undervisningen. 
Genom stöd av en klädesfirma i Stockholm genomfördes specialfärgningar av tygerna 
för att dessa skulle få de ”rätta ’lappfärgerna’”.212

Bergström inskärpte i en cirkulationsskrivelse att kläderna utan undantag måste sys 
enligt ”den gamla äkta lappska modell, som barnens förfäder sedan gammalt använt i 
respektive trakter”. Det var enligt Bergströms förmenande nomadlärarnas och no-
madskolornas ”stora och ansvarsfulla uppgift att överallt åter kalla till liv den gamla 
äkta lappska dräkten”.213 I Jokkmokk borde gossarna förmås att sluta använda de köpta 
                                                          
204 Henrysson & Flodin, Samernas skolgång till 1956, 43. 
205 Bandinspelad intervju av Sture af Ekenstam, 2/12 1975. DAUM: Ka 292. 
206 ’Nomadskolorna just nu. En intervju med Erik Bergström.’, Samefolkets egen tidning, 1927:3, 30.
207 Petra Rantatalo, Den resande eleven: Folkskolans skolreserörelse 1890-1940 (Umeå: Umeå universitet, 2002),
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-59664 (hämtad 2015-09-02), 74 ff.
208 C. Österberg, H. Jonasson & E. Bergström, ’Utredningar angående lappförhållanden inom Västerbottens län’, 
del 1. RA: YK 5441, vol. 1. Patrik Lantto bedömer att tillkomståret är 1913, se Lappväsendet, not 150, 436.
209 ’Nomadskolorna just nu. En intervju med Erik Bergström.’, Samefolkets egen tidning, 1927:3, 30.
210 Ibid. 
211 af Ekenstam, intervju inspelad 2/12 1975.
212 ’Berättelse över nomadskolväsendets tillstånd och utveckling 1923’. LH: RN, vol. D IV:1.
213 Kursiverad text är understruket i originalet.
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skärmmössorna och återgå till blå toppmössor exemplifierade han. I Arjeplog skulle
nomaderna ha sin gamla fjällappsdräkt inte bara på helgerna utan också till vardags. De 
ålades också arbeta med att få bort alla olika slags mössor som trängt sig in i socknen 
från olika håll och istället endast använda den gamla enkla: röd med blåa ränder för 
kvinnorna, blå med röda ränder för männen. I Västerbotten, ansåg Bergström, skulle 
man framförallt akta sig för att sätta sammets- och sidenband på dräkterna. Inte heller 
skulle Jämtlandsmössan tillåtas komma in i Västerbotten. I Härjedalen var målsätt-
ningen att alla unga flickor skulle bära den gamla hoptryckta sidenmössan och att alla 
äldre kvinnor använde den svarta av samma typ.214 Snarare än att det bara var den sa-
miska kulturen som skulle skyddas från influenser utifrån framstod det som viktigt att 
det inte heller skedde någon uppblandning av olika samiska kulturformer.

Bild 3. ”Lek under glaciären vid nomadskolan i Lyngseidet. Barnen äro från Karesuando socken i 
Sverige”. EBF, nr. 598, VBM.

Anställningen som nomadskolinspektör hindrade inte att Bergström även blev tillfrå-
gad om att bli avlönad intendent vid hembygdsföreningen i Luleå, vilket ger ytterli-
gare en indikation på att hans engagemang i frågorna var synligt i samtiden.215 I hans 
blickfång fanns inte enbart de specifikt samiska kulturminnena utan även andra mate-
riella förbindelselänkar med Lapplands förflutna. I en artikel i Svenskt Turistväsen fö-
reslog han 1926 att turisterna skulle ta på sig ett ansvar för att landskapets såväl samiska 

                  
214 LH: RN, vol. D IV:1.
215 Brev till Erik Bergström, 17/9 1923. VBM: EBV, vol. F2:1.
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som svenska fornminnen skyddades och märktes ut. Han nämner särskilt lämningar 
från äldre gruvverksamhet, gamla kapell och offerplatser. Samtidigt står det klart att 
den orörda natur som Bergström också ville skydda aldrig befann sig i motsatsställning 
till kultur i en mer allmän betydelse. Det var inte utan viss lidelse som han förklarade 
sin tolkning av fjällandskapet på ett helt annat sätt: ”Nykomlingen tror sig ofta trampa 
på jungfrulig mark inne bland fjällen” men i själva verket ”har kanske varje dal sin 
sång och varje topp sin saga”.216

HEMBYGDSIDEALEN INOM SEGREGATIONSPOLITIKEN

I det som återstår av kapitlet kommer jag att undersöka hur den hembygdsideologi
som Bergström gav uttryck för relaterade till den dominerande inriktningen inom sa-
mepolitiken, till kritiken mot denna inriktning samt till naturskyddsmotivet. Samepo-
litiken utgjorde ett mycket specifikt sammanhang för hembygdsidéerna med avseende 
på vilka problemformuleringar som de framställdes som ett svar på. Bergström hade 
själv varit med och fastställt några av dessa, inom samepolitiken, centrala problemfor-
muleringar genom sin medverkan i en utredning som utfördes mellan åren 1912 och 
1916. Utredningen kom att få en stor betydelse för lappväsendet eftersom de personer 
som deltog i slutprocessen, Erik Bergström, Claes Österberg och Johan Olof Holm, 
senare kom att få uppdrag som lappfogdar. Detta bidrog till uppkomsten av en relativt 
enhetlig grunduppfattning inom lappväsendet om samepolitikens uppgift och utfö-
rande, något som inte funnits tidigare. Resultatet av utredningen tjänade också som 
underlag både för 1917 års proposition om ändringar i renbeteslagen och för lapp-
kommittén av år 1919.217  

I den del av utredningen som rörde Västerbotten fastslog Bergström och Österberg 
tillsammans med Hugo Jonasson att renskötseln befann sig i en svår eller till och med 
krisartad situation på grund av konflikten mellan renskötare och jordbrukare. Trycket 
från nybyggare hotade att helt slå undan fötterna för en rationell renskötselverksamhet. 
Hässjor och myrslåtter var vanligt förekommande över hela renskötselområdet och 
bland bönderna fanns en minskande tolerans för vad dessa alltmer upplevde som in-
trång på sin privata egendom. Detta orsakade ett förfall inom renskötseln. Renskötarna 
tvingades att koncentrera sig på att hålla renarna borta från slåtterängar och hässjor och 
fick bryta med tradition och egna intressen för att ta hänsyn till de bofasta. Ändå för-
följdes de ständigt av böter och anklagelser om vårdslöshet och det var därför, menade 
utredningsmännen, inte att förvåna sig över om renskötarna tillslut tröttnade och fak-
tiskt gjorde sig skyldiga till vad de anklagades för. För att lösa situationen föreslog de 
genomgripande åtgärder. Nybyggen skulle lösas in av staten i stor omfattning, lapp-

                                                          
216 Samefolkets egen tidning återpublicerade med berömmande ord artikeln och den återgavs även av Social-
Demokraten. ’Försummade fornminnen i Lapplands obygder’, Social-Demokraten, 4/12 1926. 
217 Lantto, Lappväsendet, 142, 173.
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skatteland skulle återinföras, skogsrenskötseln skulle helt avskaffas och renantalet 
skulle minskas.218

En ståndpunkt som i särskilt hög grad kom att prägla den fortsatta samepolitiken 
var att olika befolkningsgrupper skulle hållas isär. Utredarna ansåg bland annat att det 
inte borde vara tillåtet för enskilda att kombinera renskötsel och jordbruk.219 Att bo-
fasta, många av dem var samer, ägde en stor del av renarna var något de konstaterade 
med stort missmod.220 Den öppna definition som fanns av samerna som 
rättighetsinnehavare ville utredarna begränsa med utgångspunkt i ett näringsperspek-
tiv. Rättighetsinnehavare skulle vara de som antogs ha förutsättningar att bedriva en 
god renskötsel, vilket i sin tur bland annat antogs kräva en nomadiserande livsföring.221

Inom utredningen genomfördes ett noggrant kategoriseringsarbete för att kvalificera 
skiljelinjerna mellan aktiva nomader, passiva nomader, aktiva partiella nomader, pas-
siva partiella nomader och fullständiga jordbrukare.222 De skapade också en klassifice-
ring av renskötseltyper som rangordnades i en skala efter högre och lägre art.223

Bild 4. När fjällbönderna hade slagit höet gjorde de ofta en så kallad ”hökuse” för att inte renarna 
skulle äta upp det. Foto från Västerbotten. EBF, BR9712, VBM.

                  
218 Ibid.
219 Ibid.
220 Österberg, Jonasson & Bergström, ’Utredningar angående lappförhållanden inom Västerbottens län’, del 1, 28. 
RA: YK 5441, vol. 1.
221 Detta var ett sätt att resonera som redan hade en viss förankring inom politikområdet, se Mörkenstam, Om 
"Lapparnes privilegier", 92, 107 f. 
222 Österberg, Jonasson & Bergström, ’Utredningar angående lappförhållanden inom Västerbottens län’, del 1, 29-
41. RA: YK 5441, vol. 1.
223 Ibid. 92 f.
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Bland de segregerande och särartsfrämjande regleringar som utredarna föreslog ingick 
att vinterskattelanden skulle tilldelas samer på villkor att de endast fick bo i kåtor. 
Även om denna reform inte tillmättes mer än ringa betydelse var den i konsekvens 
med att utredningsmännen menade att samer, genom att bo inackorderade hos svenska 
bönder flera månader om året, i alltför hög grad lärde sig att uppskatta böndernas lev-
nadssätt. Någon omvänd risk, det vill säga att bönderna kunde influeras av renskötarna, 
omnämns talande nog inte. De framhöll vidare att ersättandet av kåtor mot stugor så 
gott som alltid ledde till att även en ladugård byggdes till, samt anskaffandet av kor 
och uppodling av mark. Påståendet fick ytterligare underbygga att det fanns en bety-
delsefull och meningstyngd skiljelinje mellan jordbruk och rennäring och att det fanns 
ett behov av att hålla isär befolkningsgrupperna enligt denna tudelning. Innehavet och 
användningen av stugor var, menade de, något för “den rena nomadkulturen främ-
mande, som direkt knyter ägaren fast vid en motsatt näringsgren, och åtminstone före-
gripande gör honom till en mindre odelad renskötare”.224

Ett medvetet särhållande av olika befolkningsgrupper framställdes alltså som en in-
strumentell lösning på problemet med de konflikter som uppstått mellan renskötare 
och jordbrukare. Samtidigt är det tydligt att det även fanns en djupare ideologisk di-
mension för denna segregationspolitik att knyta an till. Det är här, om inte tidigare, 
som hembygdsideologin kommer in i bilden. Att hålla isär två näringsgrenar, jordbruk 
och renskötsel, kunde som framgått även ges betydelsen av att bevara en traditionell 
samisk kulturform, så som den definierades av politikens företrädare.225 Här fanns en 
föreställning om tydligt åtskilda sätt att leva och vara och att detta var förankrat i en 
historisk kontinuitet. Genom bevarandeidealet och denna särartsidé fick segregationen 
av samer ett egenvärde. I Bergströms arbete som lappfogde är det svårt att se att han 
gjorde någon skillnad på om motivet var det ena eller det andra. Parallellt med insam-
landet av fysiska artefakter och information om äldre tiders klädskick kom han att 
samla många olika slags upplysningar även om renskötseln. Det som intresserade ho-
nom var inte på något förbehållslöst sätt hur renskötseln kunde bedrivas på ett så ef-
fektivt eller konfliktfritt sätt som möjligt utan på hur renskötseln bedrivits enligt en 
äldre tradition. Anteckningarna av de muntliga upplysningar han fick på sina resor var 
oavsett om det gällde textila utsmyckningar eller renskötsel ett sätt att från det för-
flutna återbörda vad som gått förlorat. För sin myndighetsutövning ställde han ut-
tryckligen upp målsättningen att försöka återinföra ”den gamla goda ordningen” i 
renskötseln, så som den enligt hans uppfattning hade sett ut 30-40 år tidigare.226 Det 

                                                          
224 Ibid. 32, 208. På motsvarande sätt menade von Sydow och Österberg att renskötarna i Åre-Storsjö i Jämtland 
var “synnerligen underhaltiga och till stor del fullständigt antagit svenskars vanor”. Eftersom de missbrukat sina 
privilegier kunde de därför tvingas att lämna renskötseln utan att det var att anse som ett övergrepp ansåg 
utredarna. Att minska antalet renskötare betraktades som nödvändigt när betesmarkerna i Norge inte längre skulle 
kunna nyttjas. ’Utredningar om lappförhållanden inom Kopparbergs och Jämtlands län’, 21. RA: YK 5441, vol. 1.
225 Österberg, Jonasson & Bergström, Utredningar angående lappförhållanden inom Västerbottens län, del 1, 29-
41. RA: YK 5441, vol. 1.
226 Citat: ”Det har nu tagits (…) det första steget mot målet att åter söka införa den gamla goda ordningen inom 
renskötseln (…). (---) … skall det kunna bli bättre, måste lapparna ha hjälp och anvisning i arbetet.” Avskrift av 
Erik Bergströms tjänstedagbok för 1914, ’Sammanträde i Fatmomakke’. VBM: EBV, vol. D1:1.
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var en ambition som också låg till grund för ett visst samarbete mellan lappfogdarna 
och Bergström tog bland annat hjälp från sin tidigare kollega i utredningarbetet, J. O. 
Holm, när denne blivit lappfogde i Norrbotten. Gemensamt ordnade de så att utvalda 
renskötare från Norrbotten fick vistas en period i Västerbotten för att visa på goda 
exempel för hur renskötsel enligt myndigheterna skulle bedrivas.227

Övergången från instrumentalitet till egenvärde som motiv för segregationen an-
tyds i viss mån redan i utredningstexten. Exempelvis framhölls vikten av att skolan 
skulle få till uppgift att tidigt ”inplantera (…) att en lapps förnämsta uppgift i alla 
skiften är att bli en god renskötare”.228 Att foga in sig i den egna särarten blev således 
inte bara ett villkor för att få del av renskötselrätten utan i det närmaste ett moraliskt 
påbud riktat till personer i deras egenskap av att vara samer. 

Trots att utredningens redogörelse för svårigheternas direkta orsaker är relativt ny-
anserad, och vilar på ett av allt att döma ganska grundligt fältarbete och kunskapsupp-
byggande, föll förslagen och den djupare analysen tillbaka på en förståelse som redan 
upprätthölls inom bland annat länsstyrelserna.229 Bergströms väg in i politikområdet 
hade för övrigt gått via Karl Bernhard Wiklund, professorn i finsk-ugriska språk i 
Uppsala, och gruvdisponenten Hjalmar Lundbohm, som båda var starkt engagerade för 
att genom segregation bevara vad de uppfattade som samisk kultur.230 Utgångspunk-
ten för det ideologiska samförstånd som etablerades faller in i vad som inom aktuell 
forskning brukar ges beteckningen lapp ska vara lapp-doktrinen.

“Lapp ska vara lapp” efterliknar en formulering som kyrkoherden och sedermera 
nomadskolinspektören Vitalis Karnell använde i ett debattinlägg i Fredrika Bremer-
förbundets tidskrift Dagny 1906. Den förekommer allmänt i forskningslitteraturen 
som en benämning på den dominerande inriktningen hos tidens samepolitik. Den kan 
sägas stå för en uppfattning om att samernas ökade kontakter med, och övertagande av 
element ifrån, civilisation och svensk kultur bidrog till att renskötseln försämrades och 
att samekulturen var på tillbakagång. Enligt denna tankegång måste de renskötande 
samerna skyddas från dessa kontakter.231

Det bör poängteras att hembygdsidéerna genom att vara en del av denna politiska 
inriktning fick en innebörd som delvis skilde sig från den som kan kännas igen från 

                                                          
227 Lantto, Lappväsendet, 176 f. 
228 Österberg, Jonasson & Bergström, Utredningar angående lappförhållanden inom Västerbottens län, del 1, 208. 
RA: YK 5441, vol.1.
229 Ett antal om 80 samer ska ha intervjuats i undersökningen. Se Alvå, Lindblad, Rumar & Nilsson, Samernas 
sedvanemarker, 218. Om hur den mer enhetliga grunduppfattning som etablerades inom lappväsendet sammanföll 
med den som sedan tidigare dominerat inom länsstyrelserna, se Lantto, Lappväsendet, 173.
230 Bergström studerade samiska för Wiklund och denne framstår som Bergströms viktigaste mentor. Relationen 
bestod under hela Bergströms verksamhetstid. Tidigt under studietiden anlitades Bergström av Lundbohm för att 
delta i arbetet med att genomföra biologiska kartläggningar av renbetesmarkerna i de svensk-norska 
gränstrakterna. Lundbohm hade även deltagit i utformandet av den motion och det sakkunnigutlåtande som låg 
till grund för 1912 års lapputredning. Om Lundbohms engagemang inom samepolitiken, se Curt Perssons 
avhandling, Hjalmar Lundbohm: en studie om ledarskap inom LKAB 1898-1921. Luleå: Luleå tekniska univ.
2015, 133-138. Om arten av Bergströms relationer, se af Ekenstams intervju med Gertrud Bergström 14/11 1974. 
DAUM: BD03665. 
231 Lantto, Tiden börjar på nytt, 40 f.; Lundmark, ”Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm", 172 ff.



57 ~

andra sammanhang. Det är viktigt att påminna sig om att hembygdsrörelsen normalt 
inte var undantagen tidens starka tilltro till utveckling och modernisering. Att bevara 
skulle förenas med att vara framåtsträvande på samma sätt som att en traditionell 
byggnadsstil kunde förenas med en ultra-modern ”toilett” eller elektrisk lampa.232 I 
denna avvägning mellan tradition och förnyelse blev de renskötande samerna nästan 
enbart hänvisade till traditionens vågskål; det finns i själva verket anledning att tala om 
ett nära släktskap mellan lapp ska vara lapp-doktrinen och nationalparkslagens anta-
ganden om att samerna stod utanför den civilisation som naturen behövde skyddas 
emot. 

I forskningslitteraturen har begreppet kulturhierarkiskt synsätt fått spridning för att 
förklara huvuddragen i den förda samepolitiken.233 Där erbjuds i regel dock inte några 
ledtrådar till varifrån detta synsätt kommer, hur det relaterar till tidens ideologier och 
idétraditioner eller genom vilka begrepp som det förmedlades. En god bit på väg mot 
en mindre ahistorisk förståelse vore att konstatera att den intellektuella tradition som 
något svepande kan betecknas som modernitet, och som ramade in snabba samhälls-
förändringar med en föreställning om civilisatorisk progression, utgör ett övergripande 
sammanhang som är centralt för att göra det kulturhierarkiska synsättet och andra vä-
sentliga delar i samepolitiken begripliga. Mer specifikt är det den modernitet som ka-
naliserades genom teorier om en universell utvecklingsskala och åtskiljandet mellan
natur och kultur som bör lyftas fram. Betydelsen av naturkategorin uppmärksammades 
redan inom den samtida samerörelsen och av tidigare nämnda Gustav Park. Under det 
samiska landsmötet i Östersund 1918 framhöll han att samepolitiken bottnade just i en 
föreställning om samerna som ett naturfolk. Det var eftersom kulturfolk inte ansågs 
hågade för nomadlivet som det enligt Park fanns en avsikt att hålla fast samerna på ett 
naturstadium:234

Man tror nämligen, att nomadliv och renskötsel, icke gärna kan bedrivas av ett upplyst och nå-
gorlunda kultiverat folk. Nej det är endast “naturmänniskan” som kan trivas därmed. Därför 
gäller det, att så mycket som möjligt hålla lappen-nomaden på denna ståndpunkt.235

Parks formulering fick sin kritiska potential genom att synliggöra något som sällan 
uttalades lika tillspetsat och ibland till och med förnekades. Som diskuterades i inled-
ningskapitlet kan de meningsformationer som ett begrepp aktualiserar vara tillgängliga 
även på andra sätt än genom de termer som är mest belastade och iögonfallande. Inte 
minst naturbegreppet har därigenom en förmåga att verka under förklädnad, vilket jag 
bedömer är vad segregationspolitiken visar prov på.236 Dess ideologiska inramning har 
rymt alla de parallellbegrepp som Noel Castree exemplifierar, civilisation, kultur, ras

                                                          
232 Björkroth, Hembygd i samtid och framtid 1890-1930, 203.
233 Lantto, Lappväsendet, 25; Mörkenstam, Om "Lapparnes privilegier", 108 f.
234 Jmf. lapputredningens uppfattning om att kontakt med bönder gav renskötare smak för det bofasta livet.
235 Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918. Uppsala: Almqvist & Wiksells boktryckeri, 
1918, 146.
236 Olwig, ‘Mapping the Ghostly Traces of a Concept’.
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och utveckling, i mer eller mindre framträdande funktioner.237 Naturbegreppets
dikotomiska strukturering av världen samspelar med begreppsliggörandet av samisk 
nomadkultur som något för sig och motsatt andra livsformer. Som en aspekt av denna 
uppdelning finns också ett antagande om att nomadiserande samers beröring med bo-
fasta svenskar i sig utgjorde en risk för försvenskning på samma sätt som naturen förstås 
som en frånvaro som alltid löper risk att fyllas av kultur. På samma vis återspeglas även 
de motsägelser som finns inbyggda i alla föreställningar om natur. Liksom naturen 
uppfattas de nomadiserande samerna befinna sig både i och utanför tiden: inom tiden i 
tillämpningen av den praktiska politiken men utom tiden i antaganden om deras 
”normala” eller önskvärda sätt att bedriva renskötsel. Det önskvärda tillståndet är både
orört av civilisationen och något som kräver ingripanden från samma civilisation, både 
ursprungligt och något som aktivt måste skapas. Naturiseringen var på detta sätt en 
aspekt av hur Bergström applicerade sina hembygdsideal i relationen till samerna. Att 
det var hembygden hos ett naturfolk som Bergström strävade efter att bevara förklarar 
hur detta bevarande för honom kunde sammanfalla med bevarandet av den skyddade 
naturen i en nationalpark.  

Den hierarki mellan svenskt och samiskt som naturiseringen fastställde på en ideo-
logisk nivå hade en motsvarighet i det begränsade inflytande som samerna de facto
medgavs inom politikområdets formella och informella strukturer.238 Bergström 
anpassade sig till denna asymmetri men tycks initialt ha känt sig obekväm med den i 
viss mån. I ett brev till renbetesdelegationens ordförande Erik Marks von Würtemberg 
skrev han 1914 om sina ansträngningar att ”tränga sig in i de olika hushållens privat-
aste förhållanden och, om också maskerat, helt lägga om deras gamla vanor”. Detta var 
”något av det obehagligaste och mest kraftödande som går att tänka sig” ansåg han.239

Han tycks ha varit plågad av spänningsförhållandet mellan den inom samepolitiken 
undanträngda men likväl bitande och nästan hånfulla auktoritet som han ställdes inför 
bland renskötarna, och den avlägset konstruerade politik han var satt att företräda och 
implementera: 

Lapparna höra icke till de minsta talangerna, då det gäller att komma med dräpande, tillspet-
sade argument (särskilt ha de ett försåtligt manér att framställa halft oskyldiga, halft hånfulla 
frågor, som det är lätt att stupa på), och de gå inte med på vad man framställer för dem i en
handvändning. (…) Men lyckligtvis har det i alla fall gått att i lugn och sämja få dem gå med 
på det lilla, som man kan upprätthålla, av den ståtliga stockholmsplanen (…).240

Som åskådliggjorts i tidigare forskning var dock lappfogdarna, och inte heller Berg-
ström, endast utförare av en politik formulerad av riksdag och departement utan i 

                                                          
237 Noel Castree, Making sense of Nature, 17-25.
238 Se exempelvis Lantto, Lappväsendet.
239 Brev från Bergström till Marks von Würtemberg, 19/4 1914. RA: RD, vol. 7. Bergström tjänstgjorde som 
sakkunnig åt delegationen. Under vilka tidsperioder har jag inte säkert kunnat fastställa. Se intyg om tillkallande 
av sakkunniga 1913. RA: RD, vol. 7.
240 Brev från Bergström till Marks von Würtemberg, 19/4 1914. RA: RD, vol. 7.
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högsta grad aktiva utformare av denna politik.241 En följd av de mycket ingripande 
försöken att genomdriva förändringar i renskötseln var att det uppstod starka konflik-
ter mellan renskötare och lappväsendet, vilket kom att i särskilt hög grad utmärka 
Bergströms tjänstgöringstid. Den regim som med Bergström infördes i Västerbottens 
lappväsende fick påtagliga konsekvenser för renskötarna. Enligt Gustav Park använde 
Bergström bland annat bestämmelserna i lappbyarnas byaordningar för att få kontroll 
över hur renskötseln bedrevs. Renskötare som inte anpassade sig lät han genom lapp-
tillsyningsmännen lämna in stämningsansökningar mot.242 Den upprörda situationen 
märks också i Bergströms tjänstedagbok där han vid samma tid påstår sig ha fått epite-
tet ”lappvargen”. Vilka som kallade honom detta eller varför framgår dock inte.243

Gertrud Bergström, som var gift med Erik Bergström och i praktiken även verkade 
som dennes sekreterare, skrev hem till sina föräldrar och berättade om ”vilda uppträ-
danden” som ska ägt rum för att renskötarna känt sig ”oerhördt förbittrade öfver 
denna kontroll som de aldrig varit med om förr”. Hon uppgav att hennes make ofta 
var missmodig över hur kontakterna med renskötarna artade sig och menade att de 
försökte skrämma honom. Motsättningarna ger sig också tillkänna i de generaliserande 
och nedvärderande omdömen och ordval hon emellanåt använde i sin beskrivning av 
renskötarna. De beskylls för bristande moral och för att vara bråkiga och respektlösa. I 
en passus återger hon hur hon tillsammans med sin make hade besökt samiska familjer 
som slagit läger och rastat längs vägen: ”… det har ungefär varit detsamma som att 
komma till en skock skällande hundar och ändå säger Erik att jag inte har varit med 
hos de värsta”.244 Det är omöjligt att avgöra i vilken mån som hennes uttryckssätt även 
speglade Erik Bergströms förhållningssätt till samerna men som framgår var det upple-
velser som de hade talat om tillsammans. 

Bergström ansåg att samerna inte klarade av att ta sig ur den oordning som rådde 
inom renskötseln på egen hand utan att de behövde hjälp och anvisningar från myn-
digheterna.245 Inför justitierådet Marks von Würtemberg förespråkade han ännu strik-
tare lagar och bestämmelser än dem han uppfattade var i det förestående. Samerna 
borde inte bara förpliktigas att bo i kåtor alla tider på året ansåg Bergström, utan lika 
viktigt var det att även den geografiska placeringen av dessa reglerades. Kåtorna ten-
derade nämligen enligt hans förmenande att alltmer flyttas från de platser som var 
lämpligast ur renskötselsynpunkt så att de istället låg bekvämt till för fiske och kom-
munikationer.246 Han ansåg även att lappfogdarna borde få befogenhet att bestämma 

                                                          
241 Lantto, Lappväsendet.
242 Dödsruna av Gustav Park, Samefolkets egen tidning, 1933:1, 3. Stämningarna nämns även av Gertrud 
Bergström i brev till sin mor 1/5 1915. AJ: EBA, vol. V:2. 
243 Avskrift av tjänstedagbok, 20/6 1915. VBM: EBV, vol. D1:2.
244 Brev från Gertrud Bergström till sin mor, 1/5 1915. AJ: EBA, vol. V:2.
245 Citat: ”Det har nu tagits (…) det första steget mot målet att åter söka införa den gamla goda ordningen inom 
renskötseln (…). (---) … skall det kunna bli bättre, måste lapparna ha hjälp och anvisning i arbetet.”  Avskrift av 
Erik bergströms anteckningsbok för 1914, ’Sammanträde i Fatmomakke’. VBM: EBV, vol. D1:1.
246 Brev från Bergström till Erik Marks von Würtemberg, 28/8 1915. RA: RD, vol. 7.
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över tilldelningen av spritköpsrätter för att därigenom få ytterligare ett kontrollme-
del.247

Efter ett par år tycks konflikterna ha eskalerat och Bergström blev anmäld till Justi-
tieombudsmannen av författaren och aktivisten Valdemar Lindholm (1880-1947). En-
ligt pressens rapportering handlade anklagelserna om att Bergström ska ha låtit slakta 
ett antal renar utan ägarens medgivande.248 Själv målade han upp bilden av ett 
målmedvetet och organiserat motstånd mot myndighetsutövningen och den rådande 
politiken och uppfattade sin egen situation som allt mer prekär. Som huvudansvarig 
för denna konspiration pekade han ut en av samerörelsens ledande gestalter Torkel 
Tomasson.249 Vid en tidpunkt kände han sig så hotad att han mitt under det pågående 
världskriget vidtog konkreta förbereder för att fly utomlands.250

Konflikterna i Västerbotten uppmärksammades med ett visst missnöje av hans 
överordnade, Marks von Würtemberg och Lennart Berglöf, som uppmanade Berg-
ström att uppträda mer diplomatiskt och försiktigt.251 Berglöf framhöll i ett brev att 
alla frågor skulle behandlas sakligt och inte med hot så länge det inte var frågan om 
direkta lagöverträdelser. Han inskärpte att Bergström inte heller borde tillämpa de nya 
bestämmelserna om skärpt påföljd för dålig renvård alltför kraftigt eller arrangera 
massåtal.252

Att Berglöf ansåg sig föranledd till en uppmaning om att avstå från att hota 
renskötare utan laglig grund är anmärkningsvärt. Hans direktiv ger skäl att resa frågan 
om vilket stöd Bergström hade för det sätt som han agerade, kanske inte bara vad gäl-
ler de medel han använde utan i viss mån också med avseende på målen. Berglöf in-
struerade nämligen Bergström att i någon mån avstå från att vidta åtgärder för att hålla 
isär jordbruk och renskötsel, vilket var en grundprincip inom den så kallade lapp ska 
vara lapp-doktrinen liksom en av Bergströms hjärtefrågor. Berglöf betecknade istället
frågan som ”synnerligen svårlöst och delikat ej minst ur internationell synpunkt”.253

                                                          
247 Brev från Bergström till Erik Marks von Würtemberg, 15/4 1915. RA: RD, vol. 7. I frågan skrev han även en 
debattartikel i Umebladet under pseudonym men fick skarpa mothugg från Torkel Tomasson. Om Marks von 
Würtemberg (1861-1937), se Alvå, Lindblad, Rumar & Nilsson, Samernas sedvanemarker, 215, 227 och Svenska 
dagbladets årsbok, Svenska Dagbladet, Stockholm, 1938, 252. Marks von Würtemberg verkade som 
utrikesminister 1923-1924.
248 Pressklipp: ’Förföljelsen av lappfogden’, 24/4 1917; ’Valdemar Lindholm kontra lappfogden’, 10/8 1917; 
’Lappen kontra lappfogden’, 19/12 1917, (okända publikationer). VBM: EBV, vol. E1:1.
249 Brev från Bergström, sannolikt till Lennart Berglöf, 8/8 1917. RA: RD, vol. 7.
250 Brev från Bergström till Gertrud Bergström, 28/4 1917 och 7/6, vol. V:2; Brev från Nils Odhner till
Bergström, 20/6 1917, vol. V:4. AJ: EBA. 
251 Brev från Bergström till Lennart Berglöf, 7/6 1917. RA: RD, vol. 7. Brev från Berglöf till Bergström, 16/6 
1917. AJ: EBA, vol. V:4.
252 Brev från Lennart Berglöf till Erik Bergström, 16/6 1917. AJ: EBA, vol. V:4.
253 Ibid. Kanske syftar Berglöf på relationerna med Norge.
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ÖVERLAPPNINGARNA MELLAN HEMBYGDSVÅRD OCH NATURSKYDD

Att hembygdsideologin av allt att döma utgjorde en viktig kontext för Bergströms
kritik mot tvångsförflyttningarna, och därmed också för hänvändelsen till Natur-
skyddskommittén, innebär inte att naturskyddsfrågan var ett skenbart motiv. Engage-
manget för nationalparkerna ska förmodligen tolkas som fullt uppriktigt, vilket bland 
annat stöds av att han enligt sina privata anteckningar verkade för att de skulle beaktas 
även i ett mer renodlat samepolitisk sammanhang.254 Som redan tidigare antytts var 
steget från engagemanget för hembygdsvård till naturskydd i själva verket av ett 
mycket begränsat format, och det var ett steg som Bergström tagit långt innan han 
involverade Naturskyddskommittén i frågan om tvångsförflyttningarna. År 1923 blev 
han styrelseledamot i Svenska Turistföreningen (STF) där han tycks ha engagerat sig i 
bland annat just naturskyddsfrågor.255 Bergström kom också att delta i bildandet av 
Svenska Fjällklubben (SFK) 1927 och blev föreningens första ordförande.256 SFK hade 
en alpinistisk inriktning och lyfte internationellt fram de svenska nationalparkerna som 
en modell för att förhindra att naturen exploaterades av turistindustrin.257

I väsentlig utsträckning tog Bergström med sig de frågor som han ägnade energi åt 
som lappfogde och nomadskolinspektör in i sitt engagemang även för turism och na-
turskydd. Trots att det är fråga om två verksamhetssfärer som ytligt sett var åtskilda 
och olikartade, den samepolitiska administrationen respektive turism och naturskydd, 
är det kanske inte så förvånande att Bergström utifrån sina ideologiska utgångspunkter 
däri såg en logik. Tvärtom går det kanske att påstå att hans möjlighet att hitta fäst-
punkter för sina hjärtefrågor i båda sammanhangen i sig är belysande för dessa ut-
gångspunkter. Även om verksamheten med tiden kommit att breddas hade STF i lika 
hög grad som Svenska Fjällklubben byggts upp kring föreställningar om en orörd 
norrländsk natur, i princip samma natur som nationalparkerna kom att manifestera och 
som samerna enligt den segregationspolitiska linjen var en del av.258 I STF hittade 
Bergström sålunda en plattform för att bland annat driva frågan om turismens inver-
kan på nomadkulturen, om bevarandet av historiska lämningar i fjällen och om infra-
strukturutbyggnad i form av stigar, broar, telefonlinjer och övernattningsstugor.259

                                                          
254 I en PM föreslog Bergström att en kommitté för att utreda hur 1928 års renbeteslag borde implementeras i 
praktiken skulle tillsättas, och då även behandla frågan om ”Lapparna och nationalparkerna”. PM angående 
kommitténs sammansättning. VBM: EBV, vol. F2:2; Första lagutskottets utlåtande nr 14, 1930. 
255 När det nationella föreningsarbetet efter 1928 fördelats mellan olika nämnder deltog Bergström i nämnden för 
naturskydd, nämnden för hembygdsvård samt i fjällnämnden. Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1929, 334; 
ibid. 1930, 357.
256 Mötesprotokoll från SFK:s konstituerande möte, 11 mars 1927. SFK: FA, Svenska Fjällklubbens protokoll 
1927-1938.
257 Erik Drougge, skrivelse 26/1 1930. SFK: FA, ’SFK:s bildande’; G. F. Ounchterlony, ’Naturskydd och 
alpinism’ i Svenskt Turistväsen: Med Svenska Turistföreningens, Svenska Trafikförbundets och de lokala 
turistorganisationernas meddelanden 1930:9-10, 212; Otto Sjögren, ’Zakopane-konferensen 5-7 augusti 1930’ i 
Till fjälls: Svenska Fjällklubbens årsbok. Stockholm: Sv. Fjällklubben, 1931.
258 Sörlin, Framtidslandet, 82 f.
259 Se exempelvis referat från Erik Bergströms linjetal för fjällverksamheten bilagt protokollet från STF 
styrelsesammanträde 27/2 1924. RA: TA, vol. A1 A:19.
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Bergström rekryterades till styrelsen just för de erfarenheter han hade kunnat skaffa sig 
som statlig tjänsteman inom samepolitiken och i den verksamhetsutveckling han fick i 
uppdrag att leda inom föreningen pekade han i flera fall explicit ut lappväsendet som 
en förebild. I sin mest konkreta form innebar det exempelvis förslag om att ordnings-
reglerna vid STF:s anläggningar skulle kompletteras utifrån de regler som utformats 
för lappväsendets dito och att anordnandet av vandringsleder skulle imitera lappväsen-
dets metod med dubbla rösen.260 På en mer övergripande nivå lyfte han också fram en 
vision om att STF på sikt skulle ta rollen som målsman för alla fjällområdets invånare, 
en roll som lappväsendet i praktiken fyllde i relation till de renskötande samerna.261

Med lappväsendet vill han bygga ”ett verkligt intimt samarbete” kring fältverksam-
heten och byggandet av stugor, vägar, broar och annat, något som han menade var 
motiverat av ekonomiska skäl.262 Ett visst samarbete med lappväsendet tycks då redan 
ha påbörjats genom att Bergström ordnat så att STF anlitade lapptillsyningsmän för 
anläggandet av nya leder.263

I ljuset av engagemanget inom STF och SFK utgör Bergströms varning till Natur-
skyddskommittén bara ett exempel av flera på hur den samepolitiska linje han repre-
senterade kunde samverka med andra intressen som riktades mot renbetesområdet i 
egenskap av ”orörd natur”. De hembygdsidéer som fann sig till rätta inom den segre-
gationistiska samepolitiken var samtidigt ideologiskt sammanflätade med centrala ide-
ologiska teman inom naturskyddsrörelsen. Sammanflätningen kom bland annat till 
uttryck genom täta band mellan Samfundet för hembygdsvård (SfH) och Natur-
skyddsföreningen. Som Thomas Hillmo konstaterar hade de “konstituerats ungefär 
samtidigt, delvis av samma personer och med likartade målsättningar på sina pro-
gram”.264 Under 1920-talet fanns ett uttalat intresse för samarbete mellan naturskydd 
och hembygdsvård både inom SfH och inom SNF.265 Till de överlappande idé- och 
personalunionerna hörde också Bergströms STF.266

Det kan noteras att bland de personer inom denna sfär som i särskilt hög grad re-
presenterade sammanlänkningen mellan de två rörelserna så var Bergström inte ensam 
om att omfatta ett engagemang för samers förhållanden. En stark röst inom såväl hem-
bygds- som naturskyddsrörelsen var inte minst den tidigare nämnda Karl-Erik 
Forsslund. Ett talande exempel för hur hembygdsidéerna influerade även Forsslunds 
förhållningssätt till samerna återfinns bland annat i ett tidningsreportage från 1912. Där 
skildrar han ett besök hos renskötare vid Stora Sjöfallet och återger en episod då hans 
                                                          
260 Ibid; Carl Julius Anrick & Erik Bergström, ’Plan för Svenska Turistföreningens verksamhet i fjällen 1925-
1934’, 1925. RA: TA, vol. F 1 C:2.
261 Se Erik Bergströms linjetal enligt föregående not. 
262 ’Promemoria med anledning av finans- och organisationskommitterades betänkande och förslag’, bilaga 14 till 
STF styrelseprotokoll 12/11 1928. RA: TA, vol. A 1 A:23.
263 I brev till lapptillsyningsmannen Petrus Holmgren 17/10 1925 förmanar Bergström att STF:s stigar ska 
anläggas lika omsorgsfullt som lappväsendets. AJ: EBA, vol. V:4.
264 Thomas Hillmo, 'Från bygd till natur', Återblickar: Samfundet för hembygdsvård 75 år, red. Gunilla Lindberg 
& Mats Rolén. Stockholm: Sveriges hembygdsförb. 1991, 145.
265 Lundgren, Staten och naturen, D. 2, 402.
266 Lundgren, Staten och naturen, D. 1, 349 f. Naturskyddsintresset bars vid 1900-talets början till stor del upp av 
personer som också var engagerade i STF och turismen var ett uttalat syfte vid instiftandet av nationalparkerna.
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värdar under en resa med båt tvingades släpa båtarna mellan sjöarna. Detta gav honom 
anledning att inge sig i en reflektion kring varför ingenting gjordes för att underlätta 
det tunga arbetet som han utgick från upprepades på samma sätt år efter år. Genom att 
förbättra vägar och vad, båtar och båtlänningar menade han att det vore lätt gjort att 
med en begränsad arbetsinsats spara mycket möda. Hans konklusion var att det vid 
närmare eftertanke likafullt var bäst om allt fick vara som det varit, därför att det an-
nars skulle komma ”något nytt och främmande, störande och förstörande in både i 
vildmarken och lappen, i landskaps- och raskaraktären”.267 Hembygdsidealet förenade 
landskap och folk, liksom dåtid och nutid skulle de harmonisera med varandra, och för 
samernas del var det alltså som en vildmark detta landskap föreställdes.

Idéhistorikern Sverker Sörlin räknar Forsslund till en särskild inriktning av natur-
skyddare för vilka kulturellt-estetiska värden stod i centrum. Han kopplar inriktningen 
i synnerhet till konstnärsförbundet och “andra artister som tog del i SNF”, men även 
till naturforskare inom biologi och ekologi. Ur den sistnämnda gruppen nämner Sörlin 
inflytelserika naturskyddare som Henrik Hesselman, Rutger Sernander och Lars-Gun-
nar Romell som samtliga vid sidan av den vetenskapliga argumenteringen även utgick 
från ett starkt känslomässigt förhållande till naturen.268 Studiet av naturens intrikata 
samspel stämde till eftertanke skriver Sörlin, vilket är ungefär hur de nämnda natur-
forskarna själva förklarade sitt engagemang. Romell skrev exempelvis 1918, vilket er-
kännsamt citerades av Sernander, att det endast var naturvetenskapsmannen som ge-
nom sin särskilda verksamhet kunde bli fullt medveten i sin uppskattning av naturen, 
även om det inte heller var den enda vägen till att upptäcka dess skönhet. Vad var det 
som naturforskarna blev medvetna om? Enligt Romell låg naturens speciella värde i 
vad han kallade för ett ”historiskt moment”.269 Det historiska momentet var det som 
han menade gjorde den orörda, den ursprungliga och vilda naturen så stämningsfull 
och åtråvärd. För att förklara vad detta historiska moment innebar vände han sig till 
konsten, en parallell som han för övrigt använde också i andra sammanhang:

I själva verket är det en djupgående analogi mellan detta historiska moment i naturnjutningen 
och stilkänslan i konsten. Bägge bottnar i respekten för det historiskt gifna och sammanhö-
rande.270

Så som Romell tolkade det förenades konst och naturskydd i grunden av vördnad inför
den historiska kontinuiteten, och som ett led i detta var ”stilrenheten” central. Vad de 
naturvetenskapliga insikterna befruktade var således värden som var starkt framträ-

                                                          
267 ’Hos lappar. Skisser och dagboksblad.’, Dagens Nyheter, 23/10 1912.
268 Sverker Sörlin, ’Sveriges Moderna Miljöhistoria’ i Humanekologi: Naturens resurser och människans 
försörjning, red. K. V. Abrahamsson, J. Hällgren and T. Sundström. Stockholm: Carlsson, 1992, 415.
269 Lars-Gunnar Romell, ’Om stilskönhet i naturen’ i Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri. 
Stockholm: Norstedt, 1918, 359. Citerad av Sernander i ’Staden och naturen’ i Tidskrift för hembygdsvård
(1921), 185.
270 Ibid. Naturvärdenas likhet med konstens togs även upp av Fritidsutredningen i vilken Romell verkade som 
sekreterare, se SOU 1940:12, Betänkande med utredning och förslag angående inrättande av fritidsreservat för 
städernas och de tättbebyggda samhällenas befolkning, 251.
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dande också inom hembygdsrörelsen åtminstone enligt några av naturforskarna själva. 
Släktskapet mellan naturskydd och hembygdsvård kom också till konkret uttryck när 
Romell, med utgångspunkt för samma terminologi och resonemang som han använde 
för att motivera naturskyddet, engagerade sig i frågor om landskapsvård och stadspla-
nering. Samma typ av stilvärden som den ursprungliga naturen ägde kunde också 
upparbetas av exempelvis bondehävd, och det var detta stilvärde som gjorde ”hem-
bygd till hembygd” menade han då.271  

Att som Romell låta perspektivet ta vägen genom konsten var något som inte heller 
Bergström var främmande inför. I en opublicerad artikel ämnad för Samefolkets egen 
tidning tar han utgångspunkt i en målning av Carl Larsson. “Det är en bild av ung och 
levande svenskhet mitt i det svenskaste av alla landskap” förklarar han. “Men om man 
betraktar bilden litet närmare skall man inne i den ljusa ungdomsflocken finna en figur 
med ett annat kynne. (…) Det är en lapp …”. Samerna utgör en estetisk avvikelse i 
bilden av det svenska, men för Bergström också ett stilistiskt universum i sig självt, 
förbisett men förtjänt av omvärldens uppskattning.272  

Ytterligare en central person som knöt starka band mellan naturskydd och hem-
bygdsvård var Karl Starbäck, riksdagsmannen som motionerade om naturskyddsfrågan 
1904 och sedan deltog i utredningen som ledde fram till lagen om naturminnesmärken 
och nationalparker. Han medverkade i grundandet av SNF och var från 1916 till 1930 
även den första ordföranden för SfH. Naturskyddet är en grundval för hembygdsvår-
den proklamerade Starbäck: våra hem och inte minst vi själva är alla formade av den 
natur som omger oss. Under ett folks utveckling står naturen enligt Starbäck som 
motståndare i en utdragen strid och blir därmed också upphovet till detta folks såväl 
materiella som andliga odling.273 Precis som för Romell framstod tidlöshet för 
Starbäck som en grundläggande egenskap hos naturen. Det innebär att han till exempel 
inte gjorde någon uppdelning mellan äldre och yngre natur, åtminstone inte i någon 
starkare mening och på ett sätt som motsvarar den mellan orörd och kulturpåverkad 
natur. Inom ramen för Johannes Fabians analys av det moderna tidsbegreppet går det 
att se hur en sådan tidlöshet bildar en absolut och fast baslinje för den normativa skala 
från vilken kulturen och utvecklingen kan mätas och få en riktning. Därigenom skapas 
också det ideologiska ramverk som mäter ut avståndet mellan kulturfolk och natur-
folk, och som kan skilja primitivitet från civilisation.274

De idéer om naturskydd som Starbäck företrädde närmade sig enligt Lundgren 
ibland det antimoderna. Han accepterade den moderna utvecklingen men med kraftigt 
betonade reservationer om att omvandlingarna av naturen och det gamla måste ske 
med försiktighet och pietet.275 Enligt Lundgren kan det sammanlänkade engage-

                                                          
271 Lars-Gunnar Romell, ’Det uppländska landskapets stil’ i Natur i Uppland, red. Sven Hörstadius & Kai Curry-
Lindahl. Stockholm: Bokförlaget Svensk natur, 1948, 43; se också ’Naturreservat pr kontrakt’, Dagens Nyheter,
19/5 1936.
272 ’Lappar och renar i Dalarna’. VBM: EBV, vol. B1:1.
273 Karl Starbäck, Naturskyddet som grundval för hembygdsvården. Stockholm: Sv. Naturskyddsfören. 1923, 3.
274 Se Fabian, Time and the Other.
275 Lundgren, Staten och naturen, D. 1, 384 f. 
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manget för naturskydd och hembygdsvård även på en generell nivå knytas till synen på 
industrialiseringen som ett hot. De naturskyddare som även var aktiva i hembygdsrö-
relsen tillhörde den inriktning som Lundgren skiljer ut som ”bevarare, samlare, muse-
alt engagerade”276 i kontrast till dem som snarare engagerade sig inom föränd-
ringsorienterade, gestaltande hembygdsvård och fysisk planering. Denna grupp place-
ras också inom den schattering inom naturskyddsrörelsen som han betecknar som 
”mörkgröna” med betydelsen att de förespråkade en mycket restriktiv hållning för 
vilken grad av mänsklig aktivitet och påverkan som kunde tillåtas inom de naturskyd-
dade områdena.277 Denna senare karaktärisering stämmer dock knappast in på Berg-
ström, något som kommer att behandlas mer utförligt senare. Det som är intressant att 
notera i det här sammanhanget är att många av dem som förenade hembygdsvårds-
och naturskyddsintresse, inklusive Bergström, eventuellt kan identifieras som med-
lemmar av en särskild åsiktsgemenskap. Gemenskapen vill jag med utgångspunkt i 
Lundgren ringa in med avseende på en accentuerat kritisk inställning till vissa uttryck 
för moderniteten och ett starkt bevarandeideal som överskred alla eventuella skiljelin-
jer mellan naturskydd och hembygdsvård.278

Bevarande utgjorde för Starbäck en strävan efter något fast och absolut i utveckl-
ingens ständiga rörelse. Hotet var oordning och blandning och det som skulle bevaras 
var därför ytterst skillnaderna. Skillnaderna manifesterade sig som egenarter, ungefär 
det som Romell kallade stilvärden, hos natur, folk, kultur och hembygd. Samma anda 
som vilar i stödanteckningarna i Erik Bergströms tjänstedagbok genomsyrar även Star-
bäcks plädering för var och ens plikt att foga in sig i den form som hörde till det egna 
arvet.

Och med hembygdskänslan sammanhänger känslan för traditionen, för det nationellt säregna i 
vårt kulturliv; och jag tror att studiet av naturen i dess egenskap av ursprung och bakgrund för 
denna kultur skall ge oss förmåga att ej alldeles tappa bort vår egenart i denna tid, där ånga, 
benzin och elektricitet göra allt för att skaka ihop människorna huller om buller i ett osmakligt 
konglomerat. Ty visserligen skola vi icke vara oss själva nog, men vi böra sträva efter att vara 
oss själva trogna.279

För radikala civilisationskritiker som Forsslund kunde de nomadiserande samerna ge-
nom sin tillskrivna primitivitet anta ett särskilt symboliskt värde som i någon mening 
upphöjda över modernitetens strömvirvlar. Bergström och Starbäck behövde inte dela 
denna radikalitet för att ändå insistera på att försöka bevara vad de uppfattade som es-
sentiella särdrag i den samiska kulturen. Det innebar att de i åtminstone i princip 
kunde skilja en samisk modernitet och utveckling värd att bejaka från klandervärd 
försvenskning och kulturblandning, en åtskillnad som därför blev en central faktor för 

                                                          
276 Lundgren, Staten och naturen, D. 2, 404.
277 Ibid; Lundgren, Staten och naturen, D. 1, 482. 
278 Mot bakgrund av föregående stycke kanske det bör påpekas att det beroende av naturbegreppet som 
exempelvis Starbäcks argument uppvisar inte bör tolkas som ett av de särskiljande dragen.  
279 Starbäck, Naturskyddet som grundval för hembygdsvården, 24.
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vilka konkreta ståndpunkter inom samepolitiken som kunde härledas från bevarandei-
dealen. 

För Bergström tycks medvetenheten om distinktionen mellan försvenskning och 
utveckling bli viktigare eller åtminstone mer uttalad först senare under hans verksam-
hetstid. Även samerna omfattas av “den nya tiden” och det är därför berättigat, argu-
menterar han då, att deras ökade fordringar på livet besvaras med bättre framkomst-
möjligheter och bekvämare förhållanden. I början av 1930-talet är det särskilt utbygg-
naden av kommunikationer, det vill säga stigar, telefonlinjer, postgång och övernatt-
ningsstugor, som Bergström såg ligga i den omedelbara frontlinjen för samisk ut-
veckling.280

KRITIKEN MOT BEVARANDEIDÉERNA

Bevarandeidéerna mötte skarp kritik från flera håll, inte minst genom Samefolkets 
egen tidning (SET) och dess redaktör Torkel Tomasson (1881-1940). Tomasson var en 
av de mest framträdande personerna bakom samerörelsen, samernas etnopolitiska mo-
bilisering. Han härstammade från en renskötarfamilj från Vilhelmina men försörjde sig 
sedan 1922 som landskanslist i Falun. Därifrån gav han också ut SET fram till sin död 
1940. Förutom arbetet med tidningen hade han varit med och bildat Sveriges första 
samiska organisation i Sverige 1904, Lapparnas Centralförbund, och var drivande vid 
anordnandet av de svenska samernas första landsmöte 1918.281

Tomasson gjorde inga invändningar mot uppfattningen att den samiska kulturen 
befann sig på en lägre utvecklingsnivå, tvärtom var det just denna identitet och före-
ställning som han använde som utgångspunkt i sin argumentation. Däremot tog han 
avstånd från uppfattningen att samerna var dömda att isoleras i detta tillstånd. Varför 
skulle samerna nekas att ta del av “kulturens välsignelser”, frågade han sig? Det var en 
framåtsträvande befolkningsgrupp, och därför var det bekymmersamt när olika krafter 
verkade för en kulturell tillbakagång. Bevarandeideal som riktningsgivare för samepo-
litiken möter ingen sympati utan ter sig för Tomasson som en förkastlig sameromantik. 
Det framgår att han tar frågan med stort allvar; lappromantiken var att anse som skad-
lig för samebefolkningens existensmöjligheter. Han jämför med den romerske histori-
eskrivaren Tacitius som betecknat sitt eget samhälle som överkultiverat och tyckt sig 
finna ett av kulturen obesmittat folk i de mer primitiva germanerna. Nu hade Rom 
kommit till Stockholm! “Kulturmänniskorna ha ledsnat vid storstadslivet” förklarade 
han samtidigt som han konstaterade att dessa kulturmänniskor inte hade särskilt 
mycket att hitta när de nu sökte efter motsvarigheten till sina romantiskt färgade före-
ställningar. Bekymret var, menade han, att det trots det var just sådant bland samerna
som motsvarade dessa föreställningar som söktes upp och fick spridning. En olycklig 

                                                          
280 ’En lysande framtid för svensk renskötsel om den rationaliseras’, Social-Demokraten 31/1 1930; ’P.M. 
Slutbehandlad Febr. 30’. VBM: EBV, vol. F2:2.
281 Lantto, Tiden börjar på nytt, 29.
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följd var enligt Tomasson att yngre samer klädda i europeiska kläder, som var svårare 
att förena med sameromantiken, betraktades som degenererade.282

Det ska samtidigt noteras att Tomasson gjorde en åtskillnad; all romantik skulle en-
ligt hans mening inte härledas till sensationslystnad och ansvarslöshet: 

Många erkänna visserligen att utvecklingen går från nomadliv till fast bosättning och att denna 
utvecklings grundsanningar och nödvändighet gälla för mänskligheten i stort − men däremot 
icke i enstaka fall. Ett folk är kulturellt friskt, säges det, så länge det får leva och bo under sina 
gamla och inrotade vanor och förhållanden. Sker en omgestaltning härvidlag, löper folket fara 
att gå under. 

Man kan respektera en dylik, av ärliga och redbara motiv förestavad uppfattning, men 
samtidigt också önska en klar upplysning om det verkliga läget.283

Tomasson identifierade en spänning mellan den bejakande tron på den universella, po-
sitivt laddade utvecklingen och oron för upplösning som gick igen också i hans eget
förhållningssätt i dessa frågor.284 För samtidigt som han menade att samerna 
ofrånkomligen behövde “bliva bofasta samt uppgå i den bofasta befolkningen” hade 
han tidigare med glöd även skrivit om vad han kallar för en samisk kulturkamp och 
vidmakthållandet av en “nationalhelgedom”.285 Hans etnografiska intresse återspeglas i 
ett stort antal artiklar i SET och har tidigare uppmärksammats av bland andra Ernst 
Manker. Manker, själv etnograf, skrev att Tomasson visade en ”värmande pietet för 
allt det äkta i de gångna släkternas kultur” och noterade att detta kunde framstå som 
motsägelsefullt i förhållande till hans reformiver inom samepolitiken.286 Av detta 
framgår att det å ena sidan fanns vad som i samtiden uppfattades som en konflikt mel-
lan konservativa och reformister inom samepolitiken, och att dessa inriktningar å andra 
sidan inte åtskildes av de värderingar som hembygdsrörelsen representerade. 

En sak som fick Tomasson att dra andra slutsatser än till exempel Bergström från 
den föreställda konflikten mellan civilisering och tradition var att han inte delade 
uppfattningen att rennäringen var central för den samiska kulturens överlevnad. På 
grund av renbeteskonventionen med Norge, uppodlingen av mark och “den mäktiga 
djurskyddsrörelsen” hade förutsättningarna för renskötseln dessutom gått förlorade 

                                                          
282 ’Lappromantiken’, Samefolkets egen tidning, 1935:2, 12; ’Lappromantiken ännu en gång’, Samefolkets egen 
tidning, 1935:3, 28.
283 ’Lappromantiken ännu en gång’, Samefolkets egen tidning, 1935:3, 28.
284 Spänningsförhållandet är besläktat med relationen mellan vad Nordblad kallar för två konkurrerande politiska 
språk: ett som talar om jämlikhet mellan en gemenskap av individer, ett annat som delar in och differentierar. Hon 
belyser hur Tomasson å ena sidan framhöll vikten av samisk enhet och gruppintresse och å den andra försökte 
hävda samernas status som en del av Sveriges “statsfolk”. Det är en balansakt mellan två konträra strategier för att 
uppnå politiska krav och rättigheter. Nordblad, Jämlikhetens villkor, 27, 320
285 Kulturkampen inbegrep för Tomasson att bevara den egna publikationen, att hålla liv i de samiska föreningarna 
och strävandena efter ett centralförbund. Ibid, ’Samefolkets kulturkamp’, Samefolkets egen tidning, 1921:2.
Tidningen framhöll också Bergströms ambitioner att vårda lappmarkens kulturminnen som “behjärtansvärda”. 
’Våra kulturminnen i Lappland’, Samefolkets egen tidning, 1926:4.
286 Ernst Manker, ’Torkel Tomasson som etnograf’ i Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok. Umeå: 1941, 
4–13.
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ansåg han.287 I mitten av 1930-talet sjönk renantalet med över fyrtio procent och om 
vi får tro Tomassons egen rapportering fanns det redan i slutet av 1910-talet många 
renskötare som gjorde samma bedömning som honom av näringens dystra framtidsut-
sikter.288  

Tidigt riktades det även kritik i riksdagen mot att en del av den samiska befolk-
ningen, som det uppfattades, skulle utestängas från civilisation och utveckling. När 
propositionen om att inrätta en särskild nomadskola debatterades i andra kammaren 
1913 märktes kanske allra främst liberalen Paul Hellström som en tydligt ifrågasät-
tande röst. Felet var, menade han, att den “etnografiska synpunkten” fått alltför stort 
inflytande på politikens inriktning.289 Konstnärer, språkforskare, botanister och zoolo-
ger hade under sina sommarbesök i de lappländska fjällen fått tillfälle att se samernas 
intressanta och egendomliga liv och kultur och därför antagit uppfattningen att det 
vore olyckligt om den försvann. Att samernas särart försvann var dock inte detsamma 
som att de skulle utdö påpekade han. I själva verket var det inhumant att tvinga dem 
att stanna på nomadstadiet under allt annat än angenäma förhållanden. Hellström be-
mötte i tur och ordning de argument som förekom i debatten: fattigdomen hos de sa-
mer som lämnat renskötseln, rennäringens nationalekonomiska betydelse och att samer 
skulle vara biologiskt avpassade till att bli renskötare och inkapabla som jordbrukare. 
Den enda konsekvensen av att renskötarna integrerade sig som bofasta, som Hellström 
inte avvisade, var förlusten av samisk kultur. Men, menade han, ”jag vet nu icke, om 
denna för den svenska kulturen är av så stor betydelse, att den bör bibehållas längre, än 
som visar sig alldeles nödvändigt just för lapparna själva”.290

Den nyanserade ambivalens som Tomasson tillät sig i valet mellan utveckling och 
kulturell upplösning syns inte till i riksdagsdebatten. Även om Hellström i teorin inte 
tycks ha uteslutit att samer hade ett intresse av att bevara sin kultur ställde han sig i 
praktiken och utan reservationer positiv till förslaget att undervisa de bofasta samernas 
barn tillsammans med de svenska barnen. Utveckling och försvenskning separeras inte.
Assimilering och modernisering ställs samfällt mot segregation och bevarande av ett 
livsförhållande som enligt Hellström ”icke i och för sig är så synnerligen eftersträvans-
värt”. Carl Persson från lantmanna- och borgarpartiet, som ställde sig på samma sida 
som Hellström i kammardebatten, ansåg att det var för mycket begärt att kräva av sa-
merna att de skulle ”ägna sig åt att följa halvvilda renhjordar i ödemarken under hela 
sitt liv”. Försök att genom en nomadskola bevara barn till detta nomadliv borde, me-
nade han, mana alla att ”beklaga dessa sina medmänniskor”. Av en annan talare, libe-
ralen Georg Kronlund, refererades samma ”ödemark” däremot som en ”naturens stora 
tysthet och storslagenhet” och departementschefen Fridtjuv Berg slog fast att vad som 
var ett ”naturenligt och lyckligt liv” för en svensk inte var detta för en same. Återigen 
framgår hur identifikatoriskt arbete riktat mot samerna och vissa bilder av fjällregionen 

                                                          
287 ’Lappromantiken ännu en gång’, Samefolkets egen tidning, 1935:3, 28.
288 Lantto, Tiden börjar på nytt, 74, 159.
289 AK 4:31 1913, 60.
290 AK 4:31 1913, 60-65. Hellström var disputerad naturvetare och blev senare jordbruksminister.
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samverkade i utmejslandet av en föreställd natur.291 Det var med andra ord inte bara 
inom naturskyddspolitiken som föreställningar om fjällandskapet som natur, öde eller 
storslagen, hade funktionen av att förstärka identifikationen av samerna som ett na-
turfolk med en primitiv livsstil.  

Det måste observeras att statsrådets relativism i frågan om vad han ansåg var ett
lyckligt liv var lika inbäddad i antagandet om en absolut och universell utvecklings-
skala som riksdagsdebatten i sin helhet. Ingen flertydighet rådde om vad som var civi-
lisation och vad som var primitivitet, oavsett vilken åsikt som fördes fram om nomad-
skolförslaget. Denna iakttagelse överensstämmer med Lanttos mer övergripande tes om 
det kulturhierarkiska synsättet som en grundläggande ideologisk förklaring till segre-
gationspolitiken.292 Kulturhierarkiseringen kan som tidigare påpekats förstås som en 
slutledning från antagandet om en universell utvecklingsskala, och närmare bestämt 
föreställningen om att alla kulturer genomgår en utveckling mot allt högre civilisation 
genom olika stadier. Denna föreställning kunde som konstaterat i lika grad läggas till 
grund för motståndet som för stödet till segregationspolitiken men gav upphov till två 
konkurrerande värden: utveckling och bevarande. Det är i oron för kulturell upplös-
ning och i bevarandeidealen som Hellström tycker sig se drivkraften bakom segregat-
ionspolitiken, och det är samtidigt den enda synpunkt som han inte förmår att helt 
avväpna. Den var, som det framstår, rotad i tidens ideologiska grundsatser.

Det enda Hellström kunde göra var att slå in en konceptuell kil mellan vad det in-
nebar att tala i egen eller andras sak i en fråga. Hänvisningen till etnografi tydliggjorde 
skillnaden mellan att som hembygdsvårdare försöka bevara det egna arvet och att göra 
anspråk på att tala för en kultur utan att själv tillhöra den. Visst kunde det vara legi-
timt att för sin egen skull försöka bevara den kulturen man själv tillhörde, ett motsva-
rande egenintresse riktat mot andras kultur framstod för Hellström däremot som su-
spekt. Ställd mot denna argumentation tvingades rent av hembygdsromantikern Karl 
Starbäck, som deltagit i propositionens utskottsberedning, intyga att utskottet inte låtit 
sig styras av något ”poetiskt skimmer”. Ingenting hindrade, genmälde han mot Hell-
ström i kammardebatten, att nomadiserande samer skickade sina barn till en fast folk-
skola om de så ville, och således gav han intryck av att den förväntade segregationen 
skulle ske på grundval av samers eget val.293

Såväl Tomasson som Hellströms argumentation mot segregationspolitiken hade 
mycket väl kunnat vara riktade direkt till Erik Bergström. Att hans namn i själva ver-
ket inte nämns gör inte pricksäkerheten mindre frapperande. Det gäller dels Tomassons 
hänvisning till en ”redlig” sameromantik som förknippades med en oro för konse-
kvenserna av alltför tvära brott med gamla vanor och levnadsmönster, dels Hellströms 
beskrivning av zoologer och andra etniska svenskar som under sina sommarbesök i 
fjällen intresserat sig för den samiska kulturen och utifrån en ”etnografisk synpunkt” 
ansåg att den borde bevaras. 
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I dessa exempel på kritik mot bevarandeidéerna ifrågasätts inte om samernas kultur 
och förhållanden präglas av primitivitet och än mindre föreställningen om kulturhie-
rarki som sådan. Tvärtom baseras kritiken i dessa antaganden. Däremot bedömer jag att 
de i en väsentlig mening bryter med naturiseringen av samerna genom att föra in dem i 
den del av verkligheten där utveckling och modernitet i första hand stod för något po-
sitivt. Tomasson och Hellström accepterade inte uppfattningen att samerna tillhörde de 
naturfolk som sociologen Gustaf Steffen beskrivit som utestängda från gemenskap med 
mänsklighetens framtid.294 Det fanns med andra ord redan tidigt ett vältaligt motstånd 
mot de skarpa gränsdragningar som exempelvis naturskyddet stod för. 

Bild 5. Erik Bergström, ett med naturen? ”Vid fors i bäck ovanför Abiskojaure 1910”. EBF, BR 
9398, VBM.

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Det var konflikter kring tvångsförflyttningarna av renskötare från norr som gav upp-
hov till varningen som nomadskolinspektören Erik Bergström skickade till Sveriges 
nationella naturskyddsförvaltning. I förgrunden för hans problematisering var de an-
norlunda bruk och sedvänjor som dessa samer förde med sig till nationalparkerna i in-
flyttningsområdena. Snarare än att ifrågasätta något av de generella antaganden som 
samernas särställning i nationalparkslagen baserades på var det med andra ord differen-
tieringen mellan olika samiska grupper som var budskapets centrala komponent. Det 

                  
294 Steffen, Sociala studier, 9-10.
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Bergström uttryckte kan kortfattat beskrivas som att gränsen mellan natur och kultur 
stod fast men behövde bevakas, att det som inrymdes i naturkategorin fick plats men 
behövde hållas efter. När han föreslog en starkare reglering av de samiska rättigheterna 
inom parkerna var det således inte för att jämställa samerna med den övriga befolk-
ningen. Istället visar ett vidgat perspektiv på Bergströms gärning att förslagen till re-
gleringar var infogade i ett långvarigt engagemang för den så kallade lapp ska vara 
lapp-politiken.

I andra sammanhang förklarade Bergström sin oro för tvångsförflyttningarna bland 
annat med att den ursprungliga kulturen i inflyttningsområdena riskerade att trängas 
ut. Strävan efter att bevara traditionella bruk och sedvänjor bland de renskötande sa-
merna går som en röd tråd genom hela hans engagemang inom samepolitiken. Den 
hade sin grund i en hembygdsideologi som tycks ha varit grundläggande för Berg-
ströms medverkan i utformningen av segregationspolitiken som utredningsman, lapp-
fogde och nomadskolinspektör. Att bevarandeidealen kunde leda fram till slutsatser av 
denna typ kan förstås som en följd av att samerna naturiserades. De svarade mot en 
mycket auktoritär och ingripande myndighetsutövning gentemot de samiska renskö-
tarna, vilket var särskilt påtagligt under Bergströms egen tid som lappfogde i Väster-
botten. I högre grad än de flesta drog han de principer som etablerades inom lappvä-
sendet till sin spets. Ansträngningarna för att hålla isär folk och näringar tycks han ha 
fullföljt nästan oavsett vad de som det närmast berörde önskade eller hur de drabbades, 
och för det blev han i vissa fall tillrättavisad av sina överordnade. Genom naturise-
ringen av samerna var denna politik besläktad med antagandena som låg till grund för 
nationalparkslagen.

Framträdande i Bergströms fall är hur denna intressegemenskap ideologiskt tog 
vägen genom hembygdsidéerna som flätade sig samman med både segregationspoliti-
ken och centrala naturskyddsteman. Inom forskningen om naturskyddsrörelsen är län-
karna till hembygdsfrågor inte någon nyhet. Föreställningen om en fortskridande civi-
lisationsprocess som hotade att alltför djärvt kapa banden till det förflutna och upplösa 
eller fördärva fundamentala värden skapade en gemensam idévärld för engagerade 
inom såväl naturskydds- som hembygdsrörelsen. Samtidigt fanns det i denna gemen-
skap de som tog gemenskapen ett steg längre än de andra, som på ett särskilt tydligt 
sätt förde samman frågorna och hade en fot i båda rörelserna. Bland dem får Berg-
ströms idéer en hemvist inom vilken inte heller hans intresse för samisk kultur skilde 
ut honom. Det finns också exempel på när det starka hembygds- och bevarandeideal 
som utmärkte idériktningen gavs en mycket framträdande position i samband med att
centrala konfliktlinjer artikulerades inom samepolitiken. Detta stärker i någon mån 
bilden av hembygdsidéernas meningsskapande och legitimerande funktion för segre-
gationspolitiken. 

Ett exempel både på hur naturiseringen av samerna kunde användas i argumentat-
ionen för segregationspolitiken och på hur bevarandeidealen fick markera en viktig 
konfliktlinje framgår inte minst av 1913 års riksdagsdebatt om nomadskolan. De rens-
kötande samerna placerades av skolformens företrädare i en politisk specialkategori 
som innebar att deras livssituation ansågs kunna bedömas utifrån en helt egen mått-
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stock än andra medborgares. Ett bra liv för en same var inte detsamma som ett bra liv 
för en svensk. Denna verklighetsbeskrivning understöddes av romantiserande bilder av 
samernas förmodade livsmiljö, bilder som hade fått en tydlig bekräftelse bara några år 
dessförinnan genom instiftandet av nationalparkerna. Här framgår således konturerna 
av hur same- och naturskyddspolitik samverkade i definitionen och naturiseringen av 
samerna och fjällregionen utifrån ett i denna del gemensamt intresse. Djupt engagerad i 
den gemensamma bevarandeideologin är det följdriktigt att Bergström såg en potential 
i denna intressegemenskap, vilket kom till uttryck i hans uppdrag inom STF och SFK 
liksom i varningen till Naturskyddskommittén.
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Motsättningar inom samepolitiken

Erik Bergströms bidrag till bilden av samerna som ett hot mot den skyddade naturen 
var som framgått ett av flera led i hans försök att agera mot lappväsendets hanterande 
av tvångsförflyttningarna av samer från Karesuandoområdet. I det här kapitlet placeras
hans hänvändelse till Naturskyddskommittén inom ramen för de konkreta motsätt-
ningar som gav näring åt hans kritik. Vid sidan av vad som framkommit om Berg-
ströms ideologiska utgångspunkter skapas därmed förutsättningar för att förklara och 
tolka agerandet även utifrån en mer omedelbar och realpolitisk kontext. Motsättning-
arna fick en särskild synlighet just i efterspelet till Bergströms varning och fördes där-
efter vidare in i den fortsatta förhandlingen om de samiska rättigheterna i nationalpar-
kerna. Innan jag redogör för de offentliga meningsutbyten som följde på Bergströms 
varning ska jag lägga fram vad jag kunnat utröna om denna konflikt och om vilka re-
lationer han hade till andra som verkade inom same- respektive naturskyddspolitiken.   

SAMEPOLITISKA ALLIANSER

Under 1920-talet tycks Bergströms relation till dem som aktivt kritiserade den same-
politiska inriktningen ha förbättrats påtagligt. Efter Bergströms bortgång 1933 skrev 
Tomasson att det hos Bergström ”[märktes] något av en sällsam vår med vackra och 
sällsynta blommor, som gladde och lovade så mycket gott”.295 Såväl Tomasson som 
Gustav Park refererade med översvallande beröm till Bergströms insatser som nomad-
skolinspektör och inom samepolitiken.296 Som redan framgått fortsatte dock 
hembygdsidealen att vara viktiga för Bergström och det är svårt att avgöra i vilken 
utsträckning han ändrade uppfattning om den förda politiken. Trots den hårda kritik 
som riktats mot den vandrande nomadskolan och skolkåtorna under det samiska 
landsmötet i Östersund fortsatte Bergström exempelvis att försvara dessa inrätt-
ningar.297 Så sent som i oktober 1932, allvarligt sjuk efter vad som kom att bli hans 
sista tjänsteresa, avvisade han i ett brev också bestämt kraven från lärarkåren om att få 
sätta in järnspisar i nomadskolväsendets kåtor. För Bergström handlade frågan liksom 
tidigare om att hålla isär olika livsformer även om argumenten för detta varierade i 
innehåll. Mellanformerna mellan kåta och hus ansåg han borde utrotas och nomad-

                                                          
295 Torkel Tomasson i Samefolkets egen tidning, 1933:1, 3 f.
296 Ibid; Gustav Park i Norrbottens-Kuriren, 1/2 1933.
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nomadundervisningen i riket samt till instruktion för nomadskolinspektören’ (Stockholm: 1923), 
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skolorna skulle föregå med gott exempel.298 Likaså fortsatte han att betona behovet av
en stark myndighetskontroll och en detaljerad reglering av samernas renskötsel. Före-
bilden för reglerna ansåg han som tidigare skulle grunda sig på erfarenheter som ännu 
fanns bevarade hos den äldre generationen av samer.299

En intressant parallell är den utveckling som inställningen hos Bergströms för-
trogna, K. B. Wiklunds genomgick. Ur Karlssons studie framgår att Wiklund under 
Bergströms tid i Uppsala hade en uppfattning som låg närmare socialdarwinismen. I 
slutet av 1800-talet menade Wiklund att kontakt med “högre vetande” skulle bädda 
för det samiska folkets undergång och att den lägre kulturen i kamp genom historien 
är dömda att få vika undan för kulturmänniskorna, det vill säga svenskar. Under 1920-
talet började han däremot explicit ta avstånd från att beteckna samerna som ett natur-
folk. Trots detta menar dock Karlsson att Wiklund aldrig räknade samerna som 
“verkliga kulturmänniskor” eller som en del av civilisationen.300 Denna bedömning 
liksom det faktum att Bergström trots en mindre hårdför retorik i hög grad fortsatte 
verka för en politik enligt samma linjer som tidigare understryker ännu en gång Ken-
neth Olwigs tes om naturbegreppets förmåga att verka även när det inte direkt uttalas. 

En del av komplexiteten i Bergströms förhållningssätt kan åskådliggöras utifrån 
hans engagemang för att utöka och förbättra infrastrukturen i renskötselområdet. Det 
rörde sig både om stängselsystem som skulle underlätta renskötarnas kontroll över re-
narna och sådant som stigar, broar och vaktstugor. Detta var anordningar vilkas bety-
delse han både betonade i början på 1930-talet och tycks ha lagt mycket kraft på att 
ställa i ordning i Västerbotten under sin tid som lappfogde.301 Renstängselarbeten fort-
satte Bergström att leda även parallellt med tjänsten som nomadskolinspektör.302

Samtidigt som moderniteten, omskrivet i termer av lättja, fick representera det stora 
hotet mot samisk kultur uttryckte utbyggnaden av viss infrastruktur för Bergström en 
modernitet som var legitim. Här tycks således någon typ av brytpunkt ha funnits mel-
lan en utveckling inom naturens ramar och förvanskning, mellan kulturell trohet och 
försvenskning. Även samer ”gripas av ropet på större bekvämlighet”, och det med all 
rätt, tycks Bergström ha ansett under senare delen av sin verksamhetstid. I ett privat 
PM skriver han om hur samerna, genom att vistelsen uppe i fjällen gjordes mer dräglig, 
dessutom skulle bli mer villiga att hålla fast vid det traditionella nomadlivet. 303 På så 
vis kunde förnyelsen syfta till att bevara. Att integrera bevarande och utveckling var,
som redan tidigare framkommit, ett ledmotiv i den svenska hembygdsrörelsen.304

                                                          
298 Brevkoncept adresserat stiftsamanuensen Carl Olov Wallgren 11/10 1932. LH: RN, vol. ÖI:1. I 1928 års 
renbeteslag stadgades att renskötande samer fick uppföra fasta bostäder endast efter tillstånd från länsstyrelsen. 
Under 30-talet blev myndigheterna mer positivt inställda till fast bosättning, särskilt i de sydligare länen, inkl.
Västerbotten. Se Lantto, Lappväsendet, 186-191.  
299 Första lagutskottets utlåtande nr 14, 1930, 18-20.
300 Karlsson, Vetenskap som politik, 48.
301 Första lagutskottets utlåtande nr 14, 1930, 18-20. 
302 Brevkoncept, från Bergström till landshövding N. Ringstrand, 25/8 1924. VBM: EBV, vol. F2:2.
303 ’P.M. Slutbehandlad februari 1930’. VBM: EBV, vol. F2:2.
304 Björkroth, Hembygd i samtid och framtid 1890-1930, 177.
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Den utvecklingsoptimism som alltså i viss mån antyds markerar att Bergströms in-
ställning trots allt förändrats sedan lappfogdetiden. Som antyds av de eftermälen som 
gavs genom Tomasson och Park var dock de fotbyten som berörde vilka lojaliteter och 
allianser han sökte än mer framträdande. Vid mitten av 1920-talet hade han fått en 
avsevärt varmare relation till samerörelsen och parallellt med detta närmande växte 
misstron mellan Bergström och i synnerhet länsstyrelsen och lapptjänstemännen i 
Norrbotten. Vad konflikten bottnade i är svårt att avgöra men vid sidan av tvångsför-
flyttningarna var de infrastruktursatsningar som Bergström regisserade en fråga som 
åtminstone på ett ytligt plan tillskrevs betydelse. Från vissa håll utsattes dessa, att döma 
av hans egna anteckningar, av en ganska frän kritik. De uppfattades som kostsamma 
och som en överflödig lyx. Samtidigt beskylldes det system med lapptillsyningsmän 
som Bergström starkt förordat för att utgöra en överorganisering.305 Mot bakgrund av 
den förändring som inträdde i Bergströms hållning och lojaliteter var kanske denna 
kritik i första hand formulerad i ljuset av den politik som denne ansågs representera 
under sina senare år.306 Det kan i sammanhanget vara intressant att notera att de så 
kallade lapp ska vara lapp-idéerna anses ha haft ett särskilt starkt fäste just hos lapp-
tjänstemännen i Norrbotten även när de under 30- och 40-talen successivt försvagades 
på andra håll.307 Redan 1928 skrev dock Bergström inom ramen för sitt arbete inom 
STF att han upplevt att en ”kinesisk mur” omringat länet. Det önskade samarbetet 
med Norrbottens lappväsende hade, menade han, omöjliggjorts av personskäl i om-
kring tio års tid.308

Under 1920-talet gav Bergström vid återkommande tillfällen uttryck för missnöje 
med hur den nationella samepolitiken utformades. En del av hans kritik drabbade 
bland annat det lagförslag som blev resultatet av 1919 års lappkommitté som han ansåg 
skapade behov av en ny grundlig utredning som även arbetade praktiskt med frågorna 
ute på fältet. Ett tydligt önskemål från Bergströms sida var att en sådan ny utredning 
skulle ta ett samlat grepp som inte var uppdelad efter län.309 Det ligger nära till hands 
att misstänka att Bergströms motiv i den senare frågan, liksom i att betona det prak-
tiska fältarbetet, åtminstone delvis var att komma runt den ställning som de ledande 
lapptjänstemännen i Norrbotten hade. I samma anda betonade han även behovet av ett 
tätare samarbete och erfarenhetsutbyte mellan lappfogdarna i de olika länen, liksom 
mellan lappväsendet och nomadskolan. För att täcka bristen på en central ledning 
skulle det bland annat ske genom att konferenser mellan lapptjänstemännen började 
anordnas på regelbunden basis. I motiveringen till förslaget framförde Bergström ut-
tryckligen kritik mot bristen på samarbetsvillighet. Erfarenhetsutbyte i form av studi-
eresor motiverade Bergström genom att lyfta fram de problem som uppstått som en 
                                                          
305 Promemoria B.M; Promemoria rörande diverse ärenden vid landshövdingemötet. VBM: EBV, vol. F2:2.
306 Jag har inte sett något som tyder på att Bergström som lappfogde var angelägen om renskötarnas bekvämlighet.
307 Lantto, Tiden börjar på nytt, 284.
308 ’Promemoria med anledning av finans- och organisationskommitterades betänkande och förslag’, bilaga 14 till 
STF styrelseprotokoll 12/11 1928. RA: TA, vol. A 1 A:23. En kritiker som specifikt pekas ut är Norrbottens 
landshövding Gösta Malm.
309 Brev från Bergström till K. B. Wiklund, 21/12 1925. VBM: EBV, vol. F2:2. ’Nomadskolorna just nu. En 
intervju med Erik Bergström.’, Samefolkets egen tidning, 1927:3.
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konsekvens av tvångsflyttningen av renskötare från norr.310 Under ytan låg kritiken 
både mot tvångsflyttningarna och mot hur lappfogdarna hanterade dessa, en kritik som 
är svår att skilja från de till synes mer personliga konflikterna. För att försöka realisera 
förslagen tycks han ha använt sin kontakt med bland andra justitierådet Erik Marks 
von Würtemberg.311 Han upprätthöll ett brett kontaktnät med nyckelpersoner inom 
samepolitiken inklusive inom lappväsendet och länsstyrelsen i Västerbotten.312

Konflikterna kom att ställas på sin spets 1930 när två riksdagsmotioner gav frågorna 
en rikspolitisk aktualitet. Den ena av motionärerna var Carl Lindhagen som tog ut-
gångspunkt i den kritik som framförts av samer i inflyttningsområdena Arjeplog och 
Arvidsjaur medan den andra motionen fokuserade på den bofasta befolkningens in-
tressen.313 Bergström stödde Lindhagens motion och deltog själv i riksdagsprocessen 
genom att framträda med ett utlåtande inför lagutskottet.314 Norrbottens länsstyrelse 
förnekade dock länge att det förekom annat än mycket begränsade problem i relation-
erna mellan tvångsförflyttade och lokala renskötare och motsatte sig att det skulle fö-
retas någon extern utredning av det slag som Bergström förespråkade. När det sedan 
blev klart att en utredning skulle tillsättas bytte länsstyrelsen dock fot och framhöll 
istället att det, trots försök att åstadkomma en förändring fanns stora brister inom 
renskötseln i Jukkasjärvi och Gällivare, inte minst med avseende på att den bedrevs 
alltför extensivt. Det behov som enligt länsstyrelsen kunde identifieras var markin-
venteringar för att se hur många renar renbetesmarkerna tålde. Utredningen kunde 
dock, ansåg länsstyrelsen, utföras utan inblandning från någon extern kommitté om 
lappfogdarna bara fick de nödvändiga resurserna.315

”Jag fick (…) en mur av motstånd emot mig från både höga och låga”316 skriver 
Bergström om sitt engagemang för Lindhagens motion. Anledningen till att hans 
motståndare inte hade lyckats att ”definitivt förgöra” honom som talesperson för sa-
mefrågorna var enligt honom själv stödet från en trio inflytelserika personer som möj-
ligen kan identifieras som Wiklund, Lindhagen och Marks von Würtemberg.317 Även 
om regeringen beslutade om att tillsätta 1930 års lapputredning blev utformningen av 
uppdraget ett bakslag för Bergström. Länsstyrelsens önskemål hörsammades i hög grad 
och länsstyrelsen fick också ansvaret för genomförandet. Lantto menar att utrednings-
uppdraget avledde uppmärksamheten från problemen i Arjeplog och från den kritik 
som riktats mot länsstyrelsen och lappväsendet från Lindhagen och Bergström. Istället 

                                                          
310 Promemoria från Bergström till Statsrevisionen rörande lappfonderna, 20/11 1928. VBM: EBV, vol. E1:4.
311 Brev från Bergström till K. B. Wiklund, 21/12 1925. VBM: EBV, vol. F2:2.
312 Lantto, Lappväsendet, 448, not 305. 
313 Ibid. 211 f.
314 Första lagutskottets utlåtande nr 14, 1930, 18-20.
315 Lantto, Lappväsendet, 211 f.
316 Brev från Bergström till Torkel Tomasson, 29/11 1930. VBM: EBV, vol. F2:2.
317 Ibid. Han nämner dem inte vid namn utan i omskrivningar: ”… den store man, som både samerna och fjällens 
bebyggare i allmänhet ha mer att tacka för än någon annan” (Wiklund), ”… 2 andra samernas trogna vänner, en 
nu hög ämbetsman och en riksdagsman” (Marks von Würtemberg, Lindhagen). 
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vändes intresset mot det norra lappfogdedistriktet och mot brister i hur renskötseln 
bedrevs.318

Bergströms konfliktfyllda relation till lapptjänstemännen i Norrbotten fortsatte att 
göra sig gällande även under den tid som han medverkade som sakkunnig i den tillsatta 
utredningen.319 På samma gång tycks av den anledningen alliansen med personer som 
Torkel Tomasson ha blivit viktigare. ”Det är, som Du förstår, för mig en stor glädje i 
denna svåra tid att veta mig äga Dina och de dinas sympatier i arbetet” skriver Berg-
ström i ett brev till Tomasson. ”Det är medvetandet härom, som i mycket gör, att jag 
håller ut”.320

Till skillnad mot vad Bergström enligt protokollet hade sagt i statsutskottet var hans 
budskap till Tomasson att han inte ansåg att det förtvivlade läget i Norrbotten är en 
fråga om ”det gamla problemet ’intensiv eller extensiv metod’”. Istället betonade han 
att det inte var givet att det var till den gamla tidens intensiva typ av renskötsel som 
renskötarna borde övergå, utan att det var den mest rationella typen som borde utfors-
kas. En rationell renskötselmetod skulle bedömas både utifrån avkastningen och utifrån 
möjligheten att hålla renarna tama och hanterliga på ett sådant sätt att de orsakade 
minsta möjliga intrång i andra renhjordar och minimalt med skada på bofastas egen-
dom. Renskötarna skulle få betala ett högt pris om de fortsatte med Karesuandosamer-
nas metoder, fastslog han, eftersom det skulle leda till tvister, skador för stora belopp 
och skapa en kaotisk situation. I sitt brev till Tomasson utelämnade han däremot helt 
hembygdsvårdsaspekten och sin oro för hur traditionella seder och bruk skulle påver-
kas.321 Det går inte att utesluta misstanken om att en ”ekonomiskt bärkraftig”
renskötsel trots allt utgjorde ännu ett kodord för segregation och bevarande. 

Bergströms frånfälle i januari 1933, mitt under det pågående utredningsarbetet, bi-
drog negativt tillsamerörelsens möjlighet att vinna gehör i dessa frågor. Konfliktscenen 
han lämnade upptog en stor del av den minnesruna som K.B. Wiklund publicerade i 
Svenska Dagbladet dagen efter att Bergström avlidit på Maria sjukhus i Stockholm. 
Wiklund berömde med stora ord Bergströms arbete både som lappfogde och nomad-
skolinspektör men menade att denne hade lagt ner sitt allra förnämsta arbete som ”den 
egentliga själen” i den då ännu oavslutade utredningen och var omöjlig att ersätta. 
Wiklund kritiserade samtidigt den omfattning med vilken renskötare omförflyttades
och de hinder han menade hade satts upp för Bergström i hans försök att gå till botten 
med olika missförhållanden. Udden var tydligt riktad mot myndigheterna i Norrbot-
ten: ”en lokalpatriotism, som dekreterade att allt som skulle utföras i X. län borde ut-
föras av män från X. län och icke av en ’sörlänning’ - man tänkte sig Erik Bergström, 
vår utan all jämförelse främsta auktoritet, som utböling!”.322

                                                          
318 Lantto, Lappväsendet, 213 f.
319 Brev från Bergström till Bernhard Gärde, 10/2 1932. VBM: EBV, vol. F2:2. Se även Lantto, Lappväsendet,
214. 
320 Brev från Bergström till Torkel Tomasson, 29/11 1930. VBM: EBV, vol. F2:2.
321 Ibid. 
322 Wiklund, Svenska Dagbladet, 28/1 1933.
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Bild 6. 1930-års lappkommitté, Ragnar Pappila, Erik Bergström och Erik Hedbäck. EBF, BR9580, 
VBM.

NATURSKYDDSPOLITISKA ALLIANSER

Naturskyddspolitiken utgjorde en annan arena där Bergströms tidigare ställningsta-
ganden och lojaliteter kan ha haft betydelse för hur hans hänvändelse till Naturskydds-
kommittén kom att bedömas och tolkas. Under 1920-talet hade han via sin experti-
dentitet tagit stora steg in på nya arenor genom några av civilsamhällets organisationer 
för turist- och naturskyddsfrågor. Detta engagemang får bedömas som relativt omfat-
tande även om han sällan har blivit uppmärksammad i den rollen i efterhand. 

I likhet med sin mentor K. B. Wiklund var det inom ett stort och svåravgränsat 
område som han av sig själv och andra tillerkändes expertkunskaper. Som nyinträdd 
styrelseledamot presenterades han av STF:s sekreterare Carl Julius Anrick utifrån sin 
”intima kännedom om våra svenska fjälltrakter”.323 Det finns också exempel på när 
Bergström själv berömde sig om att känna till samerna och fjälltrakterna bättre än 
kanske någon annan.324 Värderingen av denna expertis visade sig kanske framförallt i 
att han anförtroddes uppdraget att dra upp riktlinjerna för föreningens hela fjällverk-
samhet genom att tillsammans med tidigare nämnda Anrick utarbeta en tioårsplan för 

                  
323 STF styrelsemötesprotokoll, 27/2 1924. RA: TA, vol. A1 A:19. Utnämningen till styrelseledamot sammanföll 
med att Bergström för STF:s räkning skrev en resehandbok för Västerbottens län. Samma år ledde han en 
filminspelning i syfte att skildra de renskötande samernas liv.
324 Brev från Erik Bergström, 8/1 1925. AJ, EBA, vol. V:5.
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STF:s fjällverksamhet.325 Detta ansvar kan förmodas att ha i någon mån vägt in när 
Bergström något år senare blev tvungen att positionera sig i de öppna konflikter som 
gav sig till känna i naturskyddssfären något år senare.   

Den relativt hätska debatt som bröt ut om hur relationen mellan naturskydd och 
turism skulle förstås drog in även SFK redan samma år som klubben bildades med 
Bergström som ordförande 1927. Det var dock en konflikt som åtminstone Bergström 
helst ville slippa. Meningsskiljaktigheterna hade kommit i offentligheten redan hösten 
1926 då bland andra naturskyddaren Paul Rosenius framhållit hur turistväsendet blivit
en fara för naturen. Efter att Bergströms kollega i arbetet med tioårsplanen, tillika sty-
relseledamoten i SNF, C-J Anrick under 1927 kommit hem efter en resa till USA, och 
då framhållit de amerikanska nationalparkerna som ett föredöme, tog Rosenius upp 
debatten med förnyad intensitet. Det var i synnerhet hur de amerikanska nationalpar-
kerna hade gjorts tillgängliga för allmänheten som Anrick lyfte fram. Han menade att 
så många som möjligt borde få ta del även av de svenska nationalparkerna och att det 
bland annat ställde krav på faciliteter i parkerna. Utifrån denna synpunkt skulle exem-
pelvis den sedan tidigare omdiskuterade motorbåtstrafiken i Stora Sjöfallets national-
park anses fullt försvarlig, och eventuellt ansågs till och med bilvägar genom parkerna 
kunna övervägas.326 Rosenius å sin sida gjorde gällande att såväl turistväsendets anord-
ningar som de genomsnittliga turisterna verkade förstörande på fjällområdena och att 
åtminstone nationalparkerna därför borde hållas fredade. STF:s ansträngningar för att 
öppna fjällen för allmänheten medförde att ”en främmande och banaliserande” anda 
fördes in och upphävde eller skadade den tidigare ursprungligheten och hembygdsan-
dan. Bland de som instämde med Rosenius återfinns bland andra tidigare nämnda Karl 
Starbäck och Karl-Erik Forsslund som båda delade Bergströms engagemang för hem-
bygdsvård.327  

Bergström avvek dock från dem vars starka bevarandeideal han annars delade ge-
nom att försöka hitta en mellanväg. Till Social-Demokraten gav han uttalandet att 
nationalparkerna inte skulle fridlysas mot turism men att det samtidigt inte fanns nå-
gon anledning att göra dem till turistparker av amerikanskt snitt. Han gav Rosenius 
rätt i att många turister inte förmådde tillägna sig ett fullt utbyte av vildmarken när de 
fördes till den i flockar och samtidigt idkade sällskapsliv men han hade även en in-
vändning. Även den som först endast ”varit nyfiken på att få se fjäll och lappar och rest 
bara för att kunna säga att han ’varit där’”, kan lätt bli ”fjällbiten” menade han. Där-
med skulle de också få den rätta vördnaden.328 Det kan tolkas som att han gentemot en 
elitistisk naturskyddsidé stod upp för ett mer folkligt ideal. Uppfattningen kan också 
förstås i relation till hur han inom STF senare adresserade liknande problemställningar 

                                                          
325 Ibid; Carl Julius Anrick & Erik Bergström, ’Plan för Svenska Turistföreningens verksamhet i fjällen 1925-
1934’, 1925. RA: TA, vol. F 1 C:2. Tioårsplanen följdes av en uppdaterad femårsplan som presenterades 1930 av 
Bergström i samarbete med två andra styrelseledamöter. Se STF styrelseprotokoll 23/5 1930. RA: TA, vol. A 1 
A:23.
326 Lundgren, Staten och naturen, D. 2, 151 f, 158-166.
327 Ibid, 164-175. 
328 ’Varför nationalparkerna?’, Social-Demokraten, 8/10 1927.
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som dem Rosenius lyfte. Då talade han om vad han kallade för STF:s ”uppfostrings-
uppgift” och utifrån detta motiv var han bland annat en tydlig anhängare av förslaget 
att börja ge ut en månadstidskrift till medlemmarna. Genom den skulle föreningen 
kunna ”innöta vad vi vilja på ett sätt, som årstidsskriften ej ger möjlighet till” menade 
han.329 Precis som samerna skulle fostras till att värna sin särart skulle även turisterna 
ledas till att visa den rätta vördnaden, i första hand av själva upplevelsen av fjällområ-
det men också genom STF:s informationsmaterial.

Av styrelseprotokollen framgår att Bergström ville att STF skulle framhålla att 
föreningen ”alltjämt voro besjälad av tanken, att nationalparkerna i övrigt måtte läm-
nas helt orörda och alltså reserveras för dem, som hade mera krafter och kunde utstå de 
svårigheter, som voro förenade med ett inträngande i den rena ödemarken”.330 Ett 
sådant förhållningssätt till naturskydd skilde sig tydligt från det som exempelvis Anrick 
gjort sig till språkrör för. Samtidigt visade dock alltså Bergström offentligt att han i 
princip ställde sig bakom Anrick, det gjorde han också genom en välvillig recension av 
ett inlägg som Anrick tillförde debatten i form av en bok.331 Därmed visade han lojali-
tet med den mer moderata naturskyddsfåran som för övrigt även Naturskyddskom-
mitténs ordförande Einar Lönnberg sällade sig till genom att avvisa kritiken och uttala 
sympati för STF.332

KONFLIKTEN INFÖR ÖPPEN RIDÅ

Till sist ska jag nu återvända till Erik Bergströms varning till Naturskyddskommittén 
och även granska den offentliga debatt som den gav upphov till. Genom dessa me-
ningsutbyten fördjupas bilden ytterligare av de samepolitiska innebörder och konflik-
ter som föregick och, genom Bergström, omvandlade tvångsförflyttningarna till en 
naturskyddsfråga. De ger därmed både en tidig inblick i de positioneringar som intogs i 
omförhandlingen av åtskillnaden mellan natur och kultur och en mer nyanserad för-
ståelse för vad som drev fram denna avgörande impuls till Naturskyddskommitténs 
lagändringsinitiativ.

Tidpunkten för Bergströms agerande var vald med omsorg. Bergström hänvisade 
själv till den kommitté som nyligen lagt fram en överarbetning av 1919 års lappkom-
mittés förslag till ny renbeteslag och att läget för ett agerande av den anledningen var 
gynnsam. Han var explicit också i fråga om med vilken typ av åtgärder som han ville 
att de förhållanden han beskrev skulle bemötas. Med andra ord hade hans varning inte 
formen endast av oroande upplysning utan innehöll en direkt politisk avsikt: ”utfär-

                                                          
329 Styrelsemötesprotokoll, 7/6 1932. RA: TA, vol. A 1 A:23.
330 Styrelsemötesprotokoll, 14/11 1927. RA: TA, vol. A 1 A:22. Jmf att Bergström så sent som året innan hade 
lämnat förslag på anordnandet av ett flertal nya leder inom Abisko och Stora Sjöfallets nationalparker. Se bilaga 8 
till STF styrelseprotokoll 11/2 1926. RA: TA, vol. A 1 A:19.
331 Bergström, ’Våra svenska nationalparker’, Social-Demokraten, 20/10 1927.
332 ’Är turisten naturskyddets specielle fiende?’, Aftonbladet, 6/4 1927. 
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dande av mera detaljerade bestämmelser rörande sättet för lapparnas bosättning och 
skogsfång å nationalparkerna”.333  

I de utlåtanden som Norrbottens lappfogdar Claes Österberg och Johan Olof Holm 
lämnade till länsstyrelsen i samband med remissrundan avstyrkte de förslaget. De 
framhöll att ingen nämnvärd skada dittills uppkommit i nationalparkerna och att det 
därför inte fanns anledning att tro att detta skulle förändras när den nya renbeteslagen 
dessutom skulle innebära väsentliga inskränkningar i rätten till skogsfång. Enligt lapp-
fogdarna motiverades inskränkningarna av att samer i vissa fall inte visat tillräcklig
varsamhet under längre vistelser på samma plats vilket medfört att relativt stora områ-
den kalhuggits. Att införa ytterligare restriktioner i nationalparkerna utöver de regle-
ringar som därför utarbetats i lagförslaget riskerade dock att begränsa samernas möjlig-
heter att nyttja viktiga markområden, ansåg de.334 Samma ståndpunkt intogs av 
länsstyrelsen.335

Meningsskiljaktigheterna blev offentliga i högre grad än de schismer som tog vid 
när 1930 års lapputredning hade inletts. Polemiken följdes av både lokal och rikstäck-
ande dagspress. I Dagens Nyheter utvecklade Bergström sin ståndpunkt genom att 
exemplifiera vilken typ av regleringar han ansåg borde införas. Han förordade bland 
annat en inskränkning av den rättighet att uppföra torvkåtor ovanför odlingsgränsen 
som stadgades i det nya lagförslaget. Ingen torvkåta skulle få slås upp inom national-
parksområdena utan särskilt tillstånd från lappfogden som i sin tur skulle inhämta ett 
yttrande från KVA. Uppförandet av riktiga stugor borde enligt Bergström inte tillåtas 
överhuvudtaget inom nationalparkerna, och om detta ansågs för strängt önskade han 
att det åtminstone skulle föregås av en konsultation med KVA. Dessutom ifrågasatte 
han att samerna tilläts att tillgodose sina behov av virke annat än på ställen där skogen 
blivit utsynad för ändamålet.336 Endast om sakkunniga personer, skogstjänstemän, 
ledde avverkningarna gick det att försäkra sig om att trädbestånden skulle behålla sin 
ursprungliga karaktär. Denna reglering av virkesuttag ville han dock bara skulle gälla 
vid mer permanenta läger och inte för tillfälliga behov under exempelvis flyttningar. 
Slutligen argumenterade han också för att det skulle krävas tillstånd från lappfogden 
för att uppföra ringgärden och fasta boplatser inom parkerna. Lappfogden borde enligt 
Bergström i sin tur vara skyldig att samråda med företrädare för KVA eftersom det 
rörde frågor av naturvetenskaplig art som lappfogden inte kunde antas behärska.337

Bergström fortsatte att lägga stor vikt vid de tvångsförflyttade samernas annorlunda 
sätt att nyttja naturen. Han gjorde gällande att dessa i mycket stor utsträckning saknade 
”den kultiverade känsla av förpliktelse mot skogen” som fanns hos de sydliga samerna. 
Resultatet uppgavs ge sig till känna som ett mycket förändrat landskap:

                                                          
333 Skrivelse från Bergström till NK, 17/10 1927. RA: JD, konseljakt nr 36, 24/11 1932.
334 Claes Österberg & Johan Olof Holm, ’Yttrande från lappfogdarna i Norrbottens län angående Kungl. 
Vetenskapsakademiens framställning om ev. revision av lagen om nationalparker.’ 11/1 1928. RA: JD, konseljakt 
nr 36, 24/11 1932.
335 Remissvar från landskansliet i Norrbottens län, 14/1 1928. RA: JD, konseljakt nr 36, 24/11 1932.
336 Dagens Nyheter, 13/11 1927, se även Norrbottens-Kuriren, 14/11 1927.
337 Dagens Nyheter, 21/11 1927.
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… steril, kal (…) översållad med stubbar (…). Undan för undan fräter sig den nakna ytan allt 
djupare in i den omgivande skogen, till dess att det efter ett eller ett par tiotal år blir så långt att 
hämta ved att lapparna måste slå sig ned på en ny plats, där de börja efter samma metod.338

Något mer främmande för begreppet naturskydd än de sår som åsamkades vegetat-
ionen stod knappast att finna, slog Bergström fast.339 Språket är med sitt fokus på este-
tiska aspekter i god överensstämmelse med de konventioner som existerade inom ti-
dens naturskyddspolitik.340    

Ett helt annat argument som han tog upp var att det enligt hans förmenande fanns 
motstridigheter mellan förslaget till ny renbeteslag och nationalparkslagens första och 
andra paragraf. De senare stadgade ett förbud mot att uppföra byggnad eller stadigva-
rande bostad och uppta odlingar etcetera inom parkerna, medan förslaget till ny ren-
beteslag avsåg att ge samerna en generell rätt att göra just detta i trakterna ovan od-
lingsgränsen.341

Även lappfogdarna Österberg och Holm fick möjlighet att nå ut med sina syn-
punkter i pressen. Deras inställning var i princip densamma som de senare framförde i 
sina utlåtanden under remissrundan. Österberg bekräftade mycket av det Bergström 
anfört om Karesuandosamernas större resursanspråk men påpekade att det rörde sig om 
ett fåtal familjer och att dessa inte var bosatta innanför parkgränserna. Han betonade 
också att myndigheten arbetade ”allt vad tygen hålla” på att få de inflyttade samerna 
att lägga om sina levnadsvanor enligt de mönster som gällt i trakterna tidigare. Holm 
lyfte framförallt fram de, enligt hans förmenande, orimliga konsekvenser en realisering 
av Bergströms förslag skulle få. Det skulle, ansåg han, innebära en ”upprörande orätt-
färdighet” att ytterligare inskränka samernas lagliga markrättigheter och försvåra deras 
näring i de väldiga områden som nationalparkerna omfattade, och detta ”av hänsyn till 
några träd”. ”Stora Sjöfallet är inte precis detsamma som Humlegården i Stockholm” 
påpekade han och det förefaller inte omöjligt att denna kommentar, förutom att tjäna 
som en sakupplysning, var en gliring till Bergströms hemadress i Djursholm.342 .

Bergströms band till STF var en annan men besläktad angreppspunkt på hans auk-
toritet. Holm menade att hotet från turisterna och STF:s väganläggningar var vida all-
varligare än samernas ”beskedliga skogshygge”.343 Länsassessorn Ragnar Sundberg på 
Norrbottens länsstyrelse anklagade rent ut av Bergström för att gå STF:s ärenden med 
sitt initiativ.344

I den positionering som uppstod mellan Bergström och lappfogdarna presenterade 
Bergström sig själv både som naturskyddare och som en allierad med den samepolitiska 
rörelsens kritik mot den så kallade lappromantiken:

                                                          
338 Ibid.
339 Ibid.
340 Se t.ex. Lundgren, Staten och naturen, D. 1, 235.
341 Dagens Nyheter, 21/11 1927.
342 jmf. Wiklunds uppgift om att Bergström avfärdades som ”sörlänning”
343 Norrbottens-Kuriren, 16/11 1927.
344 Dagens Nyheter, 13/11 1927.



83 ~

… de känslor som jag för min del hyser då jag uppe i fjället ser de raka, vita stampelarna i 
en gammal förnäm björkskog nedvräkta utan måtta äro mycket nära släkt med dem som 
skulle uppstå inom mig ifall lappfogde Holm började göra timmer av lindarna och almarna 
i Humlegården. Det finns olika sätt att arbeta för lapparne och deras intressen. Ett är att låta 
allt gå i de gamla hjulspåren. Ett annat att låta även lapparne komma i kontakt med det 
som rör sig i tiden och låta också dem bringa sin tribut till de ideella intressenas främjande. 
För min del tvekar jag inte om att den sista vägen är den som i det långa loppet gagnar sa-
mefolket mest.345

Det var både i sin starka känsla för naturen och i sitt engagemang för att bidra till 
kulturell utveckling bland samerna som Erik Bergström menade sig ha baserat sina 
förslag. Karesuandosamerna skulle bringas till ett mer förfinat handlag med national-
parksnaturen både genom uppfostrande verksamhet och genom skärpt lagstiftning. 
Över lappfogdarnas motstånd sa han sig inte vara förvånad mot bakgrund av sin kän-
nedom om ”vederbörandes syn på naturskyddsfrågorna”.346 Av svaret framgår också 
tydligare hur Bergströms skrivelse till Naturskyddskommittén utgjorde en indirekt 
kritik mot lappfogdarnas arbete i Norrbotten. Han ifrågasatte Österbergs förmåga att 
lägga om Karesuandosamernas levnadsvanor och gjorde gällande att resultaten dittills 
mest ”varit av teoretisk art”.347

Det är möjligt att se ett visst spänningsförhållande i det faktum att Bergström hän-
visade till att samerna borde få ta del av utvecklingens förmodade framsteg som ett 
argument för en reglering som för honom i hög grad syftade till att bevara traditionella 
seder och bruk. Min uppfattning är att det bör tolkas mot bakgrund av i första hand 
två olika omständigheter. För det första stod utvecklingsoptimism inte i motsatsställ-
ning till det bevarandeideal som Bergström omfamnade; vad bevarandeidealets konse-
kvenser i praktiken blev för samerna är i detta avseende en sak för sig. Det var inte 
”utvecklingen” som sådan som gavs en hotfull skepnad utan utsikten av ett upplöst 
eller sammangyttrat tillstånd som skilts från sitt givna sammanhang. För det andra pe-
kar det också på signifikansen av Bergströms förändrade politiska lojaliteter. Det blev 
viktigt för Bergström att åtminstone officiellt ta avstånd från den politik som de norr-
bottniska lapptjänstemännen representerade, och i detta förefaller alltså kritiken av 
bevarandeidealen ha varit en väsentlig komponent. 

Avslutningsvis vill jag fästa uppmärksamhet vid att polemiken kan sägas framträda 
genom i synnerhet två olika lager av motsättningar och hur dessa gräver sig in i 
varandra på inte helt okomplicerade sätt. Ett första lager anknyter till den konflikt som 
skissades upp under föregående rubrik: mellan lapptjänstemän i Norrbotten som försö-
ker försvara sin position och kritiker av tvångsförflyttningarna inom framförallt sa-
merörelsen, men där Bergström också ingick. Bergströms budskap är att lappfogdarna 
misslyckats med att skapa ordning i renskötseln och att de stod för en samepolitisk ide-
ologi som var i grunden feltänkt och hämmande för samerna som folk. Österberg, 
Holm och Sundberg försökte i gengäld måla ut Bergström som en, för att använda 
                                                          
345 Dagens Nyheter, 21/11 1927.
346 Ibid.
347 Ibid.
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Wiklunds ord, utböling med ovidkommande intressen, som inte hade full insikt i pro-
blemens karaktär. I ett andra lager känns Bergströms hållning igen ända tillbaka till 
lappfogdetiden. Han argumenterar för starkare regleringar och myndighetskontroll av 
renskötseln och tyr sig till ett ideal om att bevara traditionella bruk bland samerna. 
Detta fäster han samman med ett starkt naturskyddspatos som han antyder att de norr-
bottniska lappfogdarna saknar. Idén om denna skiljelinje mellan den upplysta, moderne 
stadsbon och praktikern på fältet tycks lapptjänstemännen som redan konstaterats inte 
ha haft så mycket emot. Därtill vill de också gärna ta rollen att försvara de samiska rät-
tigheterna från fler inskränkningar än vad de själva, genom remissförfaranden, redan 
medverkat till genom den nya renbeteslag som var på gång. Om det förekommer nå-
gon reell ideologisk motsättning i detta lager av polemiken är dock mycket tveksamt.  

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Sammanfattningsvis är det möjligt att konstatera att Erik Bergströms skrivelse till 
Naturskyddskommittén 1927 utgjorde en del av en upptrappning av motsättningar 
inom samepolitiken, motsättningar som var helt fristående från naturskyddsfrågorna. 
För Bergström var konflikten delvis personlig men den gällde också olika uppfatt-
ningar om hur lappväsendet skulle arbeta. Trots att Bergström endast i begränsad ut-
sträckning ändrat sina tidigare åsikter allierade han sig med företrädare för samerörel-
sen och en progressiv riksdagspolitiker som Carl Lindhagen. Som motpart stod främst 
länsstyrelsen och lapptjänstemännen i Norrbotten som bland annat försökte bestrida att 
tvångsförflyttningarna orsakat några allvarligare problem i inflyttningsområdena. 
Denna fråga blev till en central konflikt om och inom 1930 års lapputredning men 
Bergström hade företrätt en kritisk inställning även långt tidigare. I hänvändelsen till 
Naturskyddskommittén lyfte Bergström dels utformningen av naturskyddslagstift-
ningen och dels de specifika riskerna för naturen i nationalparkerna, men beskriv-
ningen av grundproblematiken var densamma: inflyttade Karesuandosamers an-
norlunda kultur och levnadsvanor. Det må vara svårt att göra någon definitiv åtskill-
nad mellan Bergströms engagemang för nationalparkerna respektive samiska tradit-
ioner men mot bakgrund av förhistorien står ändå klart att hans agerande i första hand 
bör förstås inom ramen för en samepolitisk konflikt.   

Den starka tillit som tycks ha präglat Naturskyddskommitténs agerande på Berg-
ströms skrivelse skulle kanske till viss del kunna sättas i samband dels med den expert-
identitet som Bergström hade inom den bredare naturskyddssfären och dels med hur 
Bergström agerat i tidigare naturskyddskonflikter. De mycket vägande uppdrag som 
han på kort tid anförtroddes inom STF och SFK ger vid handen att han genom sin 
expertroll hade vunnit ett starkt förtroende. Samtidigt torde hans positionering i kon-
flikten om relationen mellan turism och naturskydd ha gjort honom känd som försik-
tig och diplomatisk. Mot bakgrund av denna hållning torde hans varning till Natur-
skyddskommittén ha tett sig mycket skarp. 
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Konflikten i Abisko nationalpark

Efter att Naturskyddskommittén börjat rikta krav om att inskränka samiska rättigheter 
i nationalparkerna dröjde det bara några år innan helt andra händelser återigen kom att 
aktualisera den samiska markanvändningen som problematisk för naturskyddet. I det 
här kapitlet analyserar jag konflikten mellan en parkbevakare och samer som nyttjade 
sina rättigheter att fiska och jaga i Abisko nationalpark, samt hur konflikten förmedla-
des från lokal till nationell nivå och medverkade till att ytterligare destabilisera gräns-
dragningen mellan natur och kultur. 

NATIONALPARKENS TILLKOMST

Bildandet av de första svenska nationalparkerna skedde inte omedelbart i och med 
riksdagens beslut 1909 utan hade ett förlopp som sträckte sig över flera år. Gränserna 
för Abisko nationalpark fastslogs av K. Majt. den 21 januari 1910 först efter att ter-
rängen i området kartlagts i detalj av Einar Lönnberg, Christopher Aurivillius och 
Gustaf Lagerheim. I slutet av 1911 utfärdades sedan de förvaltningsbestämmelser som 
skulle gälla i parkerna. Även efter att nationalparkens existens därmed var formellt 
fastställd var det knappast något som ännu gjorde sig särskilt märkbart för dem som 
rörde sig i det område som avsågs. Ansvaret för att ge parken en konkret och handfast 
form landade hos Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) som bland annat skulle ombe-
sörja att gränsmarkeringar och informationsanslag sattes upp och att vetenskapliga 
framställningar i form av växtbiologiska kartor fortsatte att utarbetas.348

Nationalparken föregicks av att järnvägen mellan Kiruna och Riksgränsen anlades, 
något som förmodligen kan sägas ha haft en mer direkt och genomgripande betydelse 
för hur området tillgängliggjordes som natur för såväl turister som forskare. Järnvägen 
var i första hand tänkt att användas för malmtransporter till utskeppningshamnen i 
Narvik och öppnades för trafik 1902. Utbyggnaden av denna typ av kommunikat-
ionssystem har också på en mer övergripande nivå knutits till upparbetandet av esteti-
fierade konsumtionslandskap som perceptuellt åtskildes från produktionen av sådant 
som behövs för samhällets försörjning av energi och råvaror. Genom tågens kupéföns-
ter kunde landskapen glida förbi som scenerier och vykortspanoraman inför ögonen på 
personer som ofta saknade närmare anknytning till platserna.349

Inte minst för de renskötande samerna i Rautasvuoma lappby fick järnvägen stor 
betydelse, inte bara indirekt genom den tilltagande trängseln av turister, forskare och 
järnvägsarbetare, utan även genom att den skapade nya förutsättningar för handel och 

                                                          
348 Torsten Hägerstrand, 'Tillkomsten av nationalparker i Sverige: En idés väg från "andskap" till landskap' i
Svensk geografisk årsbok 1991. Lund: Sydsvenska geografiska sällskapet, 1991, 90-93.; Lundgren, Staten och 
naturen, D. 1, 293, 323. 
349 Jonas Frykman & Orvar Löfgren, Den kultiverade människan. Lund: Liber Läromedel, 1979, 52 f.  
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transporter.350 Samtidigt hade många samer tvingats lämna rennäringen bland annat på 
grund av de mycket dåliga renbetesförhållanden som blev kännbara i slutet av 1800-
talet. Istället växte fiske och andra näringsgrenar i betydelse vilket vid denna tid också 
det bidragit till en ökad bofasthet. Arbetet vid järnvägen kom med tiden också att sys-
selsätta ett flertal samer.351

Bild 7. En av de tidiga kartorna över Abisko nationalpark. Med sina raka pennstreck var avgräns-
ningen till att börja med mycket ungefärlig. ”Betänkande rörande åtgärder för skydd för vårt lands 
natur och naturminnesmärken” Bihang till riksdagens protokoll 1909, 2 saml. 2 avd. 5 band, 71.

                  
350 Krister Stoor, ’Fjällsamisk kultur’ i Norrbottens synliga historia: Norrbottens kultur-miljöprogram. D. 1, red.
Kerstin Lundin. Luleå: Länsstyr. i Norrbottens län, 1992, 69 f.  
351 Karl Lindqvist, Lars Lundgren & Bo-Göran Windoff, Livet längs Linjen: minnen och människoöden längs 
Malmbanan 1930-1970. Umeå: Linjen förlaget, 2010, 95 f.  
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Samerna gavs en central symbolisk betydelse i turistlivets representationer av, och 
praktiker i, området kring nationalparken och detta fick även konkreta konsekvenser 
för många samers livsbetingelser. Turiststationen blev en marknadsplats för turistpro-
dukter med samisk proveniens och samer anlitades också som guider av fjällturisterna. 
Genom STF:s båt på Torneträsk anordnades resor till samiska bosättningar och även 
om det är oklart i vilken mån samerna fick vara med och påverka verksamheten ut-
nyttjades även dessa tillfällen för försäljning av souvenirer.352 Samtidigt som turisterna 
flockades runt schabloner av samiskt nomadliv och icke-modernitet hade dock 
renskötseln övergått till att bli mer extensiv och bofast. Naturahushållning ersattes ef-
terhand med penningekonomi.353

Bland naturskyddare blev järnvägens dragning längs Torneträsk föremål för många 
uppretade omdömen. Geologen Fredrik Svenonius (1852-1928) som var den som lan-
serade Abiskodalen354 som en nationalparkskandidat upprördes exempelvis både över 
tågtrafikens massakrering av renar och över den estetiska vandalisering som han ansåg 
att järnvägsbanken vid Abiskojåkka innebar.355 Samtidigt hade Abisko-området 
knappast kommit att kanoniseras som en vallfärdsort för forskning och naturupplevel-
ser om det inte hade varit för järnvägen. När banbygget var färdigt köpte Svenska Tu-
ristföreningen (STF) en av SJ:s befälsbostäder i Abisko och antalet artiklar om området 
i årsskriften ökade markant. Det dröjde förvisso innan turistströmmen fick någon 
större omfattning men Abisko räknades ändå som föreningens mest populära destinat-
ion med 133 nattgäster 1905. Redan 1904 bestämde sig STF för att komplettera den 
befintliga stugan med ett turisthärbärge med 65 liggplatser. När riksdagen beslutade 
om att göra Abiskodalen till en nationalpark 1909 besöktes Abisko av tusentalet turis-
ter om året och STF förfogade över totalt 130 bäddar, en motorbåt i Torneträsk med 
plats för 30 personer och drygt 43 hektar mark i och utanför parkområdet. Samma år 
påbörjade man också arbetet med att iordningsställa en vandringsled mellan Abisko
och Kvikkjokk.356

Efter att järnvägen kommit på plats inrättades en forskningsstation vid Vassijaure 
och nuvarande Katterjåkk, vilket skapade förutsättningar för en mer ihållande närvaro 
av vetenskapsmän i området.357 Finansieringen kom både från KVA och från privata 
donatorer. Byggnaden brann ner 1910 men istället uppfördes Abisko naturvetenskap-
liga station på stranden i Abiskodalens mynning. Den utgjorde under 1920-talet bas för 
i medeltal 15 forskare varje år med i genomsnitt 300-400 övernattningar.

För stationens forskare bestod Abiskodalen och dess omgivningar av allt från vege-
tationsformer och glaciärrörelser till vattenflöden och temperaturer. De kallade sig 
bland annat geologer, växtgeografer och meteorologer. Ibland framställs forskare end-

                                                          
352 Agge Theander, Abisko turiststation: de första hundra åren. Abisko: Svenska Turistföreningen, 2002, 80 f.; 
John Fahlén, ’Några glimtar från turiststationen i Abisko’, Norrbottens-Kuriren 9/6 1928. 
353 Stoor, ’Fjällsamisk kultur’, 70.
354 Dalen också under namnet Abiskodalen.
355 Lundgren, Staten och naturen, D. 1, 121.  
356 Ibid. 346-350.
357 Carl Gustaf, Bernhard, Abisko naturvetenskapliga station. Stockholm: Vetenskapsakademien, 1985, 4 f.
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ast som observatörer, avskilda från de objekt de studerar, men precis som jordbrukare 
och renskötare kan de också sägas ha blivit en del av det landskap som de nyttjade. 
Liksom så gott som alla areella näringsverksamheter innebär forskning en investering i 
landskapet i termer av såväl identitet som tid och materiella resurser. Många forskare, 
och kanske till viss del även deras forskningsområden, blev med andra ord geografiskt 
knutna till Abisko-området, även om det skulle behövas ytterligare forskning för att 
bedöma styrkan i dessa varierande beroendeförhållanden. En fingervisning om vad 
nationalparken betydde för vissa forskare ger reaktionerna på de försvarsverksamheter 
som förlades dit under andra världskriget. I ett brev till Rudolf Florin i Naturskydds-
kommittén framhöll exempelvis forskaren Einar Du Rietz vikten av att skydda ”allt 
det oersättliga material av undersökningar som redan sedan årtionden nedlagts i denna 
nationalpark”.358 I ett efterföljande brev påpekade Du Rietz att nationalparken låg 
många Uppsalaforskare ”mycket nära om hjärtat därför att vi där ha ännu oavslutade 
undersökningar igång (…) vilkas öde är i hög grad beroende på hur det går med nat-
ionalparken”.359   

Forskningen och turismen var verksamheter som i praktiken inte helt kan separeras 
från varandra och det avspeglades bland annat i att det i avsevärd mån var samma per-
soner som engagerades i såväl STF som i den lappländska forskningen och natur-
skyddsfrågan. I lika hög grad som turisterna sökte sig forskningsresenärerna till de sa-
miska renbeteslanden som ett terra incognita, ett okänt land. Dragningskraften låg i 
möjligheten till nya upptäcker, att så att säga införliva det okända i det kända.360

SAMERNAS ABISKODAL

Som tidigare nämnts genomgick rennäringen och många samers livsmönster stora 
förändringar i början av 1900-talet, bland annat i samband med tillkomsten av järnvä-
gen och stationssamhällena. Storvistet Rensjön som låg mellan Kiruna och Abisko
flyttades efterhand närmare järnvägen och genom att skiljning och slakt kunde lokali-
seras i närheten innebar det att renskötseln under längre perioder än tidigare kunde 
kombineras med en stationär bosättning.361 Vid Rensjön uppfördes fasta torvkåtor och 
år 1920 fanns där också fem fyrkantiga stugor av bräder.362 Enskilda, fasta kåtor hade 
uppförts också på andra håll i området och enligt vad ordningsmannen i Rautasvuoma 
lappby, Gustaf Ersson Huuva, uppgav 1930 för Lapputredningen började de byggas 
under 1890-talet, främst i Abiskodalen och Kårsavagge. Samtidigt övergick rensköt-
seln till att bli mer extensiv. Av Lapputredningens intervjuer framgår att lappbyns re-
nar under vår, sommar och höst drevs i en gemensam hjord. Renarna vaktades för att 

                                                          
358 8/9 1941. KVA: NKA, Ink. brev och skrivelser 1941-1942 (1).
359 29/11 1941. KVA: NKA, Ink. brev och skrivelser 1941-1942 (1).
360 Se Lundgren, Staten och naturen, D. 1, 349.  
361 Stoor, ’Fjällsamisk kultur’, 69 f.  
362 Protokoll fört vid sammanträde inför lappkommittén med Rautasvuoma lappby i lapplägret vid Rensjön den 
31 juli 1920. NM: RB, vol. F5:1.
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undvika för stora intrång på norskt område eller på angränsande lappbyar men vallades 
däremot inte under denna period.363 Tidigare hade de olika familjernas hjordar hållits 
åtskilda men efter bygget av järnvägen hade Rautasvuoma lappby ansett sig nödgade 
att hålla renarna undan från de intilliggande områdena och istället låta dem beta i fjäl-
len. Detta bete bar dock inte för intensiv renskötsel och när betet efterhand försämra-
des försvagades renarnas motståndskraft mot de sjukdomar som spreds när renarna gick 
samlade. Denna förklaring till övergången till en mer extensiv skötsel gavs under ett 
sammanträde med nämnda lappby och lappkommittén 1920.364

Samma protokoll innehåller därtill en redogörelse för renskötselns geografiska för-
lopp över året och ger således också en bild av hur Abiskodalen användes. I samband 
med de konflikter som uppstod med anledning av nationalparken kom motstridiga 
uppfattningar om Abiskodalens nyttjande i dagen och därför har dessa uppgifter ett 
särskilt värde. Ur ett källkritiskt perspektiv bör förvisso påpekas att tillförlitligheten 
hos informanternas svar i viss mån kan ha påverkats negativt av olika markanvänd-
ningskonflikter, dels mellan olika lappbyar, och dels mellan lappbyar och bofasta. 
Detta torde dock i första hand vara ett problem i fråga om angivelser som berör sedva-
neområdenas gränser.365 Det framkommer att renarna vanligtvis brukade släppas från 
de mer samlade och separerade hjordarna i maj. Renvaktare skickades i förväg upp ut-
efter Abiskodalen eftersom det var dit renarna efterhand drog sig på grund av de goda 
betesförhållandena i dalgången. Dalen utgjorde också det bästa kalvningsområdet även 
om kalvningen ofta hann inledas redan på vägen dit. Vid midsommar samlades renarna 
ihop igen för att kalvarna skulle kunna märkas. Detta skedde på snöfläckar i fjällen 
eller vid någon lämplig udde i en sjö och fick hjälp på traven av den ökande mängden 
mygg och broms. Därefter fick renarna åter sprida sig medan vaktningen skedde mot 
norska gränsen och skogslandet i öster. I augusti började renarna samlas i hjordar igen 
och fördes till rengärden i Rensjön och vid Kuolatsjärvi. Främmande renar skildes ut 
och under september utfördes mjölkning och slakt för husbehov och försäljning av kött 
och pälsverk. Renarna hölls sedan i tre eller fyra hjordar medan man stannade i Rensjön 
i väntan på att tillräckligt mycket snö skulle falla för att det skulle vara möjligt att på-
börja flyttningen österut. Då skedde skiljningen för vintern och familjerna slog i all-
mänhet ihop sig två eller tre i omkring tio olika ”byar” som flyttade ned mot skogs-
landet var och en för sig. Flyttningen skedde österut förbi Kiruna, Jukkasjärvi, Pii-
lijärvi, Parakka, Vettäsjärvi i Gällivare socken, Saittajärvi, Lauttakoski, Junosuando, 
Lovikka och eventuellt ända bort till Anttis i Pajala socken. Framåt våren blev det 
skare och när betet blev sämre återvände familjerna på samma vägar tillbaka till Ren-
sjön.366

                                                          
363 Protokoll fört vid förhör med Gustaf Ersson Huuva i dennes stuga vid Njuotjamiaure den 21/9 1930. LH: 
LND, vol. B1:2.
364 Protokoll fört vid sammanträde inför lappkommittén med Rautasvuoma lappby i lapplägret vid Rensjön den 
31 juli 1920. NM: RB, F5:1.
365 Om kontexten för intervjuerna se Alvå, Lindblad, Rumar & Nilsson, Samernas sedvanemarker, 232 f.
366 Protokoll fört vid sammanträde inför lappkommittén med Rautasvuoma lappby i lapplägret vid Rensjön den 
31 juli 1920. NM: RB, F5:1.
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Av lapputredningens förhör framgår att flyttningsmönstret på olika sätt förändrats 
under den tidsperiod som i början av 1930-talet fanns i minnet hos den äldre generat-
ionen renskötare. De indikerar samtidigt att flyttvägen genom Abiskodalen åtminstone 
i viss utsträckning använts så långt tillbaka minnet sträckte sig och även innan över-
gången till en mer extensiv renskötsel.367 Där har också flera arkeologiska lämningar
av fångstgropsystem hittats från tiden innan renen domesticerats.368 Ur ett 
renskötselperspektiv utgjorde Abiskodalen bara en komponent i ett resurshushåll-
ningssystem som täckte en långt mycket större geografisk yta. Denna systemnivå är 
viktig för att synliggöra den kontinuitet som existerade parallellt med de variationer 
som förekom i bruket av Abiskodalen från år till år och årtionde till årtionde. I det 
konstaterandet ryms förmodligen en av de mer avgörande skillnaderna gentemot hur 
Abiskodalen tänktes inom naturskyddstanken, det vill säga som tydligt avgränsad och 
statisk. I praktiken förändrades givetvis även hur naturskyddet utövades över tid men 
kontinuitet, exklusivt knuten till Abiskodalens begränsade yta, var inte desto mindre 
inskriven i själva syftet med nationalparkerna: att för kommande generationer bevara 
ett nogsamt avgränsat stycke natur. 

NATURSKYDDETS LOKALA FÖRETRÄDARE

Mångfalden av olika och ofta motstridiga intressen som möttes gjorde möjligen Abisko 
nationalpark till ett särfall i någon mån. Där verkade förutom lappbyn och dess med-
lemmar, naturskyddare, och forskare även turistorganisatörer, krigsmakten, Telegraf-
verket, gruvbolag, SJ och ortsbor i närliggande stationssamhällen. Det uttalade motivet 
när Abiskodalen fördes fram som en tilltänkt nationalpark var bland annat just till-
gängligheten och det hot som turismen utgjorde mot naturen där. Svenonius befarade 
1905 att den hårda åtgången på skog och växtlighet skulle sätta svårutplånade avtryck i 
traktens märkvärdiga natur. I skottgluggen för hans indignation fanns såväl järnvägs-
byggare, forskare och jägare som främlingar i gemen. Lokalbefolkningen och i synner-
het samerna ansåg han däremot saknade all skuld för vandalismen.369 Denna åtskillnad 
mellan samer och representanter för en modern mobilitet blev som bekant också en 
stomme i den kommande nationalparkslagen. 

Frågan är vad nationalparken konkret kom att innebära för de olika intressegrup-
pernas inbördes förhållanden och nyttjande av området? Till att börja med kom den
kanske inte att betyda så mycket alls. I samband med diskussionen om förslaget att 
upprätta ytterligare en park norr om Torneträsk 1915 hävdades bland annat att jakten 
och fisket i Abiskodalen rent av bedrevs i större utsträckning då än innan nationalpar-
ken inrättats.370 Även sedan naturskyddet fastställts i legala regleringar dröjde det in-
nan det som idé hade vunnit spridning hos allmänheten. Därför uppfattar jag det som 
                                                          
367 1930 års lapputredning. LH: LND, vol. B1:2.
368 Se Riksantikvarieämbetets nationella register över fornlämningar.
369 Lundgren, Staten och naturen, D. 1, 120 ff.  
370 ’Nationalpark vid Torneträsk: Mera från protestmötet i Kiruna’, Norrbottens-Kuriren, 5/10 1915.
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sannolikt att det kom att bli tämligen avgörande hur naturskyddet fick en konkret 
betydelse i form av lokala aktörer och praktiker. 

Från och med 1925 var realiserandet av naturskyddet till stor utsträckning beroende 
av det arbete som utfördes av Johan Erik Nilsson (1879-1947) som Naturskyddskom-
mittén anställde som tillsyningsman av nationalparken. Kommittén fann 1943 anled-
ning att tilldela Nilsson Vetenskapsakademiens naturskyddsmedalj i silver ”för det 
synnerligen förtjänstfulla sätt, varpå denne under en följd av år under svåra förhållan-
den handhaft tillsynen av nämnda nationalpark”.371 I underlaget, ett utlåtande som 
förmodligen är undertecknat botanisten Gustaf Sandberg, framhålls det ”plikttrogna 
och av ideellt patos burna intresse han ägnat sin kära nationalpark” liksom hans reso-
luta hållning till att ingripa även då det ”varit föga opportunt” för honom personli-
gen.372 Detta erkännande ligger i linje med tesen att naturskyddets nordligaste ombud 
var mer än en passiv mellanhand och snarare en aktiv och självständig medskapare av 
naturskyddets utformning. Så vad bar upp det lovordade engagemang som strukture-
rade naturskyddets utformning bland mångfalden av så många andra intressen? För att 
bättre förstå hur denna roll kom att utvecklas kan det vara relevant med en inblick i 
Nilssons personliga bakgrundshistoria. 

Johan Erik Nilsson är en relativt omskriven person som även lång tid efter sin död 
intar en plats i det kollektiva minnet under det förvärvade tilltalsnamnet ”Park-
Nisse”. Han har också fått sitt namn på en sjö och flera byggnader i Abisko-området. I 
den populära hembygdsskildringen Nästan allt om Abisko från 2011 lyfts Nilsson fram 
som en av bygdens centralgestalter och karaktäriseras som originell och driftig.373 Det 
mest betydande försöket att skriva Nilssons levnadsteckning kan förmodligen tillräknas 
Stig Claeson vars arbete föreligger i ett föga spritt häfte om 25 sidor.374 Fotnotsapparat 
saknas tyvärr men författaren uppger sig i första hand ha samlat sitt stoff genom inter-
vjuer med bland andra Nilssons son, Ingemar Lundin och genom bevarade dagböcker, 
brevkorrespondenser och andra handlingar. 

Nilsson var född 1879 och hade eventuellt sitt ursprung i Guldsmedshyttan i 
Bergslagen eller i Linde i Värmland.375 I delar av sitt yrkesliv hade han arbetat med 
gruvbrytning och i Gerard de Geers självbiografiska bok Bergslagsrapsodi från 1953
omnämns han som gruvfogde. de Geer (1889-1980), som för övrigt var kusin till sin 
namne geologen och riksdagsmannen Gerard de Geer (1848-1943) som engagerade sig 
för naturskyddslagstiftningens tillkomst, bodde inackorderad hos Nilsson i tre månader 

                                                          
371 Protokoll 1943-1944. KVA: NKA.
372 Gustaf Sandberg, ’Utlåtande angående tillsyningsmannen för Abisko nationalpark, J. E. Nilsson’. KVA: NKA, 
Ink. brev och skrivelser 1943. Om Sandberg, se Bernhard, Abisko naturvetenskapliga station, 10-12.  
373 Margareta Redin & Birgitta Forssell (red), Nästan allt om Abisko. Abisko: Abisko intresseförening & 
idrottsklubb, 2011, 102.
374 Finns att låna bl.a. på Kiruna stadsbibliotek, på Abisko turiststation och i Ábeskojávristugorna. 
375 Stig Claeson, "Park-Nisse": Johan Erik Nilsson 19/4 1879 - 11/11 1947 : Legenden - kraftkarlen - filosofen -
människan. 2002, 8. ’Kungsvägen genom Lappland: Abisko - Kebnekaise. Vandringsbrev från d:r Gunnar 
Ekström’, Falu Länstidning, 1929.
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under vintern 1910.376 Han beskriver Nilsson som en utpräglad friluftsmänniska som 
var ”stor, stark, händig och aldrig sjuk”.377 Respekten blandas med en viss misstro mot 
gruvfogdens professionella insatser, vilka bedöms ha varit baserade mer på intuition än 
på kunskap. Nilsson letade malm med slagruta och vid sidan om erbjöd han sina tjäns-
ter som självlärd kirurg. de Geers intryck var att kirurgin utövades mer av intresse än 
av hjälpsamhet eftersom ”Nilsson i grund och botten var en hård natur”.378 Förhållan-
det till hans fru och sjuåriga son skildras som brutal och präglad av fysisk miss-
handel.379

Uppdraget som tillsyningsman omfattade både Abisko och Vadvetjåkka national-
parker. Dessförinnan hade han under en kort tid avlönats av STF för vissa anlägg-
ningsarbeten och fått en fast tjänst som förman för områdets turiststugor. Hans familj 
var då upplöst.380 Vid sidan om uppdraget i nationalparkerna blev Nilsson 1928 också 
förordnad som tillsyningsman över skog, jakt och fiske av länsstyrelsen. Bevaknings-
området kom efter 1932 att sträcka sig från Torneträsk till gränsen mot Gällivare 
socken och mellan riksgränsen och en tänkt linje mellan Kiruna och Kurravaara.381

Genom möten med de många tillfälliga besökarna, framförallt med fjällturisterna, 
skapades allmänt spridda berättelser om Nilssons person. Ofta sammanflätades de med 
naturromantiska skildringar av landskapet och av samerna. I dagspressen från 1930-
och 1940-talen omhuldas hans distinkta karaktär som en kraftfull och charmig vild-
marksman.382 Ett exempel är Gunnar Ekströms resereportage i Falu Länstidning från 
1929 som beskriver hur Nilsson anlitas som bärare på en vandring mellan Abisko och 
Kebnekaise. Efter att först ha meddelat att han inte kunde lämna sina åtaganden i par-
ken erbjuder han ändå sina tjänster i vad som framställs som en storsint gest: det var 
ovisst om det alls fanns bärare tillgängliga i Abisko och ”isåfall bleve det bara en lap-
pojke”. Nilsson porträtteras i kontrast till den tänkta ”lappojken” som ”den starke 
mannen” och gestaltas i skildringar av hur han bär Ekström över svåra vad, ger hand-
fasta råd beträffande densammes magsår och kommer med initierade upplysningar om 
terrängen.383

Som ”Park-Nisse” blev Nilsson alltså starkt förknippad med den lokala plats där 
han verkade, och med en specifik betydelse som gavs denna: som strapatsrik vildmark 
                                                          
376 Även De Geer beskrev sig själv som naturälskare men blev själv snarare känd som industriman. 
Riksdagsledamot 1937-43 (AK) och 1950-57 (FK). Gerard De Geer, Bergslagsrapsodi. Stockholm: Bonnier, 1953, 
224.
377 Ibid. 167-173 (citat:173).
378 Ibid. 172-173.
379 De Geer, Bergslagsrapsodi, 173 f.  
380 Nilsson ska även ha hunnit skiljas från en familj han bildat med två döttrar från en baptistfamilj i Kiruna. 
Claeson, ”Park-Nisse”, 4-8.
381 Erik Hedbäck skrivelse till länsstyrelsen i Norrbottens län ang. tillsynen till förekommande av olaga jagande 
och fiskande inom Jukkasjärvi och Gellivare socknar. 7/3 1932. LH: NLL, vol. D I:10; Brev från W. Dixén till J. 
E. Nilsson (avskrift), 17/1 1930. Jordbruksdepartementets konseljakt nr 30, 3/6 1932; Skrivelse av R. Sundberg, 
'Till hushållningssällskapets fiskerinämnd', 9/4 1932. LH: NLL, vol. A II c:5.
382 Claeson, ”Park-Nisse”, 10. För exempel på hur Nilsson porträtterats se ”Park-Nisse”, Till Fjälls: Svenska 
Fjällklubbens årsbok 1992-93, s. 46-47; Redin & Forssell (red), Nästan allt om Abisko. 
383 G. Ekström 'Kungsvägen genom Lappland: Abisko - Kebnekaise. Vandringsbrev från d:r Gunnar Ekström' 
Falu Länstidning. 27/7, 1/8, 9/9, 16/9, 19/9, 29/9 1929.
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och främmande natur. Samtidigt fanns hans sociala tillhörighet snarare bland de tillfäl-
liga besökarna än bland lokalbefolkningen, oavsett om det var vetenskapsmän eller 
fjällturister. Gustaf Sandberg, som mellan 1949 och 1973 kom att tjänstgöra som den 
naturvetenskapliga stationens föreståndare, pekas ut som en särskilt nära vän.384 I 
Sandbergs utlåtande inför nomineringen till KVA:s naturskyddsmedalj konstateras att
det var Nilssons uppdrag som tillsyningsman som gjort att han saknade närmare relat-
ioner med Abiskoborna, även om det samtidigt understryks att det inte uppstått någon 
allvarligare fiendskap.385

Av det intervjumaterial som sammanställts i boken Livet längs Linjen lämnas ingen 
anledning att tro att tjuvfiske i Abiskojåkka var någon främmande sysselsättning för 
stationssamhällenas inbyggare. I minnesanteckningarna efterlämnade av Vassijaurebon 
Henry Lidström (f. 1926) återges relationen till parkbevakaren på följande sätt:

Var är Park-Nisse? Frågan ställdes nog många gånger, när man planerat en fisketur i Ab-
iskojokken. Park-Nisse, eller Johan Erik Nilsson som var hans rätta namn, ville man nog inte 
stöta på under en sådan fisketur.386

Som tillsyningsman bodde Nilsson först i Björkliden som liksom Abisko ligger intill 
malmbanan men drygt åtta kilometer åt nordväst. Där förfogade han från 1925 över en 
egen stuga och senare övertog han också en kåta i nationalparkens sydvästligaste 
hörn.387 År 1930 ansökte Nilsson om att få arrendera en tomtplats i Abisko med moti-
veringen att det skulle underlätta bevakningsuppdragen. Abisko var folkrikare än 
Björkliden och utgjorde också en knutpunkt för de vägar och stigar som gick genom 
området. Efter att bland andra samerna i Rautasvuoma lappby och lappfogden Ragnar 
Pappila hade hörts kunde han bygga ett nytt hus cirka en kilometer från turiststat-
ionen.388  

De berättelser som spreds om ”Park-Nisse” måste givetvis skiljas från hur Nilsson 
själv strävade efter att utforma sitt uppdrag. Dessvärre finns det så vitt känt mycket lite 
skrivet material från hans egen hand bevarat. Uppgifterna om hans intellektuella liv 
sträcker sig till påståenden om att han ska ha konsumerat stora mängder böcker och 
tilltalats bland annat av verk av August Strindberg och diktsamlingen Guldgrävardik-
ter av Robert W Service En särskild förkärlek ska han också ha haft till Nietzsches 
moraliskt laddade skrift Sålunda talade Zarathustra.389 Förvisso krävs det inte särskilt 
mycket fantasi för att förena ”Park-Nisses” isolerade ”vildmarksliv” med Nietzsches 
dyrkan av den kreativa, oberoende individen i ett gudlöst universum.  

                                                          
384 Claeson, ”Park-Nisse”, 18.  
385 Sandberg, ’Utlåtande angående tillsyningsmannen för Abisko nationalpark, J. E. Nilsson’. KVA: NKA, Ink. 
brev och skrivelser 1943.
386 Lindqvist, Lundgren & Windoff, Livet längs Linjen, 215.
387 Claeson, ”Park-Nisse”, 8.  
388 Ibid. 10; RA: JD, konseljakt nr 30, 3/6 1932.
389 Claeson, ”Park-Nisse”, 11.
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KONFLIKTENS UPPKOMST

Från sina baser både i Abisko och inne i parken kunde Nilsson företa täta färder inom 
området. Tillsynsuppdragets potential att upprätta ett reellt naturskydd torde i hög 
grad ha vilat på möjligheten att registrera och samla information om den verksamhet 
som bedrevs i nationalparken. Det är kanske därför inte särskilt anmärkningsvärt att 
Nilsson under åren 1930-1931 undersökte det fiske som ett antal personer bedrev i 
Abiskojaure genom pimpelfiske och nät även om dessa visade sig vara samer som till-
hörde områdets lappby. Mer överraskande är dock det engagemang med vilket han 
försökte stoppa det. Dels skaffade han sig detaljerade uppgifter både om fångsternas 
omfång och kvalitet och var de försålts och dels tog han även upp frågan med jägmäs-
taren Waldemar Dixén.390 Om Dixén är inte mycket känt mer än att han var född 
1886 i Gillberga i Södermanland och först utbildade sig till reservofficer innan han tog 
examen från skogsinstitutet och började tjänstgöra med skogliga uppgifter på vitt 
skilda håll i landet. Under en kortare tid som skogsindelningsassistent hade han liksom 
Nilsson varit bosatt i Bergslagen.391

Eventuellt kan Nilssons reaktion förstås mot bakgrund av vad Gustaf Sandberg vid 
en senare tidpunkt uppgav om att de samiska rättigheterna till jakt och fiske väckte 
starkt negativa reaktioner från den bofasta befolkningen och att detta tydligt undermi-
nerade alla ansatser att skänka naturskyddsbestämmelserna legitimitet bland dessa.392

Det kan inte uteslutas att Sandberg är färgad av de stämningar som först senare upp-
stod i kretsarna av naturskyddare men det får ändå anses troligt att Nilsson agerade i en 
redan väl cementerad konfliktsituation mellan renskötande samer och Abiskobor. Från 
de renskötande samernas sida uppfattades uppkomsten av stationssamhällena som en 
stor olägenhet. Tidigare hade många renar i området blivit skjutna och även efter att 
det problemet minskat i betydelse ansågs invånarnas omkringströvande och jakt i 
trakten störa renarna, särskilt under kalvningstiden. Rautasvuoma lappby hade prote-
sterat mot att samhällenas inbyggare tilläts ha hundar som sprang lösa och splittrade 
renhjordarna. Man motsatte sig också att befolkningen i Abisko och Björkliden höll sig 
med kor som betade ända upp på kalfjället och därmed konkurrerade om betesmarken. 
Osämja hade även uppstått om bosättningarna mellan stationssamhällena och den bo-
skap och de höhässjor som fanns där.393  

Oavsett vilken betydelse förekomsten av lokala konflikter hade, stimulerade den 
situation som uppstod en förståelseram som fortsättningsvis fick en central betydelse. 
Det stod klart åtminstone för jägmästaren Dixén att lagen medgav samerna rätt till 
fiske i nationalparken och att de även hade rätt att sälja fisken. Samtidigt tolkade dock 

                                                          
390 Brev från Dixén till Rutger Sernander, 4/7 1931. KVA: NKA, Ink. brev och skrivelser 1929-1931.
391 Gunnar Wiström (red.), Svenska jägmästare: porträttgalleri med biografier 1928. Stockholm: 1928, 188.
392 Sandberg, ’Utlåtande angående tillsyningsmannen för Abisko nationalpark, J. E. Nilsson.’ KVA: NKA, Ink.
brev och skrivelser 1943.
393 Protokoll fört vid sammanträde inför lappkommittén med Rautasvuoma lappby i lapplägret vid Rensjön den 
31 juli 1920; NM: RB, vol. F5:1.
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Dixén in detta faktum i en åtskillnad mellan lagens faktiska innehåll och meningen
med densamma:

Då gällande lag medgiver lapparna rätt till fiske inom nationalpark varvid skillnad icke göres på 
fiske för eget behov och för avsalu, ha de icke kunnat förbjudas bedriva fisket. (---)[Men det 
är] givetvis icke (…) lagens mening att ett förödande rovfiske för avsalu skall kunna bedrivas 
inom nationalpark av lappar (...).394

Fisket, oavsett hur lagenligt det var, pekades ut som illegitimt. Den argumentation 
som jägmästaren och senare även parkbevakaren förde ansluter inte till någon diskuss-
ion om samernas grad av civilisering, eller brist på sådan, och tycks överhuvudtaget 
inte beröra samernas generella förhållande till naturen. Blickfånget var begränsat till 
den specifika verksamhet som bedrevs med fisket i Abiskojaure som centralt moment. 
Men även om den tonvikt som lades vid att fisket bedrevs kommersiellt i sak endast 
tycks vilja påvisa ett alltför obegränsat resursbehov hos fiskeutövarna, går det också att 
se att anmärkningen potentiellt kunde fungera som underlag för slutsatser av mer 
principiell karaktär. Den riktade ljuset mot vad som åtminstone var en komplikation 
med lagstiftningens skarpa gränsdragning mellan natur och kultur: överlappningarna 
och i det här fallet de förmodat primitiva samernas deltagande i den moderna ekono-
min.    

Oavsett deras avsikter i detta avseende befann sig myndighetsrepresentanternas 
uppfattning i uppenbar disharmoni med de antaganden som låg till grund för national-
parkslagen, det vill säga med synen på den samiska renskötseln som ett komplementärt 
inslag i den skyddade naturen. Kontrasten gentemot Svenonius naturskyddsvision är 
slående, inte minst som denne velat försäkra sig just om att den samiska fiskerätten inte 
skulle påverkas av naturskyddsregleringarna.395 Kanske hade naturiseringen av sa-
merna överhuvudtaget aldrig haft någon stark förankring hos dessa personer och den 
lokala kontext som de verkade inom? Kanske väcktes tvivlet först av deras motvilja till 
fisket i Abiskojaure? En sådan motvilja skulle kunna ha influerats både av deras idéer 
om vad nationalparken skulle vara och av motsättningarna kring mark, jakt och fiske 
mellan renskötande samer och andra lokalbor. När det framstod som om den spelplan 
som var fastställd på nationell nivå inte fullt ut täckte upp för den egna verkligheten 
och dess konflikter uppstod istället en pånyttfödd förhandlingssituation med en annan 
sammansättning av intressen.

Trots att det uppenbarligen ansågs fastställt att renskötande samer hade laglig rätt 
att bedriva fiske i sjön gjordes också direkta påstötningar mot samerna ifråga, både av 
Nilsson och av lappfogden Ragnar Pappila. I september 1931 rapporterade Pappila till 
länsstyrelsen att han meddelat samerna att deras rättigheter till fiske förmodligen inte 
var avsedda att nyttjas annat än tillfälligtvis och när så behövdes för att de av andra 
orsaker vistades inom nationalparken. De samer han var i kontakt med ska också ha 
lovat att rätta sig efter detta. Pappila pekade ut fyra personer som ansvariga för fisket i
                                                          
394 Brev från Dixén till Rutger Sernander, 4/7 1931. RA: NKA, Ink. brev och skrivelser 1929-1931.
395 Lundgren, Staten och naturen, D. 1, 120 ff.  
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Abiskojaure: Anders Knutsson Niia [sic], Lars Anders Pokka, Per Andersson Pokka 
och Lars Påve [sic]. Pååve tillhörde enligt Pappila Saarivuoma lappby och fastslogs 
därför till skillnad från de övriga sakna laglig rätt till fiske då sjön låg inom Rautasvu-
oma byaområde.396

SÖKANDE EFTER EN FAST GRUND

De lokala myndighetsrepresentanternas försök att begränsa nyttjandet av de samiska 
markrättigheterna gick inte fria från att ifrågasättas. Lappfogdens påstötningar föran-
ledde en av de samer som fiskat i Abiskojaure, Anders Knytson Niia, att vända sig till 
länsstyrelsen för ett klargörande. Niia uppgav att han genom tredje person fått vetskap 
om lappfogdens påstötningar om fisket, vars budskap han tolkat som mer uppford-
rande än enligt dennes egen återrapportering till länsstyrelsen. Samerna hade enligt 
Niia fått en direkt tillsägelse att upphöra med fisket under den tid de inte var omedel-
bart sysselsatta med renskötsel liksom även med allt fiske som bedrevs i försäljnings-
syfte.

Niia ägde enligt egen uppgift omkring 60 renar och tillhörde därmed den grupp 
samer som fortfarande räknades till renskötarna men ändå hade svårt att försörja sig 
uteslutande inom näringen.397 En annan av fiskarna, Pååve, hade enligt Pappila tidi-
gare arbetat som dräng inom rennäringen och var efter att han friställts även han san-
nolikt i behov av jakt och fiske för sin försörjning.398 Dessa samer hade med andra ord 
en ekonomisk och social ställning som skilde sig både från de svenska nybyggarna i 
Abisko och från mer välbärgade renägare. Att det fanns intressemotsättningar inom 
den samiska gruppen antyds av uppgifter från Niia om att fisket i Abiskojaure mött 
ifrågasättanden även från andra renägare. I sitt brev till länsstyrelsen uppgav han att 
renägare inom Rautasvuoma byalag hade fört fram uppfattningen att endast renägare 
med ett större antal renar hade rätt till fiske i Abiskojaure.399

Det är otvetydigt att Niia i första hand uppfattade situationen som en konflikt om 
traditionella markanvändningsresurser och han gjorde inga försök att förhålla sig till 
något naturskyddsintresse som utgick från en bevarandeideologi. Huruvida detta hade 
att göra med bristande kännedom eller avspeglade den lokala förhandlingssituationen 
är ännu för tidigt att säga. Egentliga renvaktare, argumenterade han, hade knappast 
någonsin tid att fiska i Abiskojaure och samtidigt var det de mindre bemedlade sa-
merna som hade störst behov av detsamma. Niia pekade på att fiskestammen i bland 
annat Torneträsk och Tarrasjön försämrats genom ett intensivt fiske som framförallt 
Kirunabor bedrivit. Fiskenäten påstods av den anledningen behöva vara mellan 30 och 
                                                          
396 Rapport från lappfogde Ragnar Pappila till länsstyrelsen i Norrbottens län. 23/9 1931. LH: NLL, Lappärenden, 
vol. D I b:9. En Lasse Pååve (1903-1985) omnämns i Redin & Forssell, Nästan allt om Abisko, 105. Pååve ska ha 
bosatt sig i Abisko i början av 1930-talet och försörjt sig som bl.a. fiskare, ripjägare, turistguide och kusk. 
Dessförinnan ska han ha arbetat som dräng/renskötare i Rensjön, där också Anders Knytson Niia hörde hemma. 
397 Brev från Anders Knytson Niia till länsstyrelsen i Norrbottens län. 20/7 1931. LH: NLL, vol. D I b:9.
398 Rapport från lappfogde Ragnar Pappila till länsstyrelsen i Norrbottens län. 23/9 1931. LH: NLL, vol. D I b:9.
399 Brev från Anders Knytson Niia till länsstyrelsen i Norrbottens län. 20/7 1931. LH: NLL, vol. D I b:9.
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40 fot djupa och av det följde enligt Niia att endast välbärgade personer i praktiken 
kunde fiska där. Fisket i Abiskojaure kunde i jämförelse anses vara mycket gott efter 
att ha lämnats i stort sett outnyttjade de gångna 30 åren. Det torde endast vara nyttigt 
om fiskestammen beskärdes, avslutade Niia sitt brev, då den var så talrik att den svalt i
brist på föda.400

Niia fick stöd för sin uppfattning av fiskeriintendenten som meddelade länsstyrelsen 
att ett ökat fiske skulle vara positivt för sjöns fiskbestånd. Argumentationen var i hu-
vudsak detsamma som Niias: eftersom fiske inte idkats i sjön på lång tid var fiskebe-
ståndet sannolikt övertaligt och, på grund av födobrist, magert. Där fanns säkerligen 
också, la han till, ”en hel del gamla, mindervärdiga exemplar”. Därutöver bidrog han 
dock även med ett resonemang kring hur ”rationell skötsel” förhåller sig till natur-
skydd och förklarade att de två värdena inte nödvändigtvis var jämförbara. Han påpe-
kade att fiskeupplåtelser tilläts i amerikanska nationalparker men att, även om det var 
diskutabelt vilken princip som hade störst berättigande, yrkesfiske knappast var fören-
ligt med de svenska nationalparkernas ändamål att bevara fiskebestånden orörda.401

Av fiskeriintendentens påpekande syns dock inga spår alls i länsstyrelsens slutgiltiga 
ställningstagande vilket åter tycks manifestera den bristfälliga förståelsen sinsemellan 
situationens två stridiga tolkningsläger. I april 1932 besvarade landssekreteraren Ragnar 
Sundberg på landskansliet i Luleå Niias fråga jakande; det skulle tillåtas samerna att 
fortsätta bedriva fiske i sjön. Ändå delade han lappfogdens uppfattning om att det var 
tveksamt om samer hade laglig rätt att fiska till försäljning utan direkt samband med 
renskötselarbete. Rätten till jakt- och fiske var endast avsedd som ett stöd åt samerna 
under renskötseln och skulle inte nyttjas för att bedriva särskilt näringsfång, detta oak-
tat nationalparkslagstiftningen. Inom landskansliet tycks man däremot inte ha ansett 
att det fanns skäl att beakta om ett sådant nyttjande stred mot naturskyddssyftet utan 
konstaterade bara att nationalparkslagen stadgade att samernas rätt till fiske inte skulle 
inskränkas av densamma. Sundberg slog istället fast att samerna kunde medges att få 
fortsätta bedriva fiske i Abiskojaure, inte nödvändigtvis för att de hade en sådan rätt 
utan för att det rikliga fiskebeståndet innebar att det inte fanns anledning att befara att 
någon skada skulle uppstå därav.402  

Jägmästaren Waldemar Dixén vände sig också han till länsstyrelsen. När förhopp-
ningarna om ett ingripande från lappfogden hade svalnat skrev han också till Rutger 
Sernander som var en tongivande naturskyddare bosatt i Uppsala. Han redogjorde för 
Nilssons observationer och framhöll sin uppfattning om att fisket förvisso var lagligt 
men likafullt stod i strid med nationalparkslagens mening. Samerna hade inte något 
behov av att fiska i sjön för egen räkning, menade han, och hänvisade till att de hade 

                                                          
400 Ibid.
401 Yttrande från fiskeriintendenten i övre norra distriktet till länsstyrelsen i Norrbottens län, 8/11 1931. LH: 
NLL, Lappärende, vol. D I b:9.
402 Brev från länsstyrelsen till Anders Knytsson Niia, 16/4 1932. LH, NLL, Brevkoncept i lappärenden, vol. A 2 
C:5.
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ensamrätt till andra sjöar i närheten. Därav drog han slutsatsen att rätten till fiske i 
nationalparken borde kunna upphävas utan kompensation.403

Sernander som bara något år tidigare hade varit ordförande för SNF tycks ha fört 
frågan vidare till Naturskyddskommittén. Frågan var hur han och de andra naturskyd-
darna skulle tolka den konflikt som de fick sig presenterad. Redan i början av septem-
ber 1931 informerade sig Naturskyddskommitténs sekreterare Rudolf Florin i ärendet 
genom en sammankomst med Dixén och lappfogden Ragnar Pappila.404 Anders 
Knytsson Niia berättade senare i ett polisförhör att han och Lars Pokka träffade på 
Florin i Abisko och vid detta tillfälle hade med sig omkring 200 kg fisk som Niia för 
sin del avsåg sälja. Enligt Niia hade fisken upptagits i sjöarna Allesjaure och Appori-
jaure men av förhörsprotokollet framgår att Florin konfronterat dem med uppfatt-
ningen att fisken kom från nationalparksområdet.405

Kommitténs hållning vägleddes därefter i hög grad av de två lokala tjänstemännens 
syn i frågan och ett par månader senare översändes en skrivelse till landsfiskalen i Ki-
runa med en uppmaning om att åtala Anders Niia och Lars Pokka för olaga fiske. Man 
framhöll vikten av att skapa ett prejudikat för att fortsättningsvis förhindra fler, som 
man skrev, ”förödelser”.406 Parkvakten Nilsson översände till kommittén kort därpå 
en rapport med en utförlig redogörelse för sina iakttagelser och slutsatser i ärendet. För 
storleken på fångsten uppgav han en väsentligen lägre siffra, drygt 600 kg, än vad 
Dixén tidigare estimerat men lyfte samtidigt fram att fisket också inbegripit skador på 
naturen runt sjön. Skogen på den sydöstra sidan av sjön ska ”i stor utsträckning” ha 
förstörts för att som ris komma till användning som underlag på isen vid pimpelfisket. 
Andra missdåd i hans uppräkning inkluderade löpning av näver och huggning av nät-
gisten, samt nedskräpning med papper, tomglas, konservburkar och dylikt längs turist-
vägen utmed sjön. Hur Nilsson kunde veta att nedskräpningen hade något att göra
med fisket eller samerna framgår inte och turisterna omnämndes endast som moraliska 
observatörer av förfallet. ”Är detta verkligen nationalpark?” ska de enligt parkvakten 
med förvåning ha frågat.407

Nilsson fortsatte att hävda att de personer som namngetts av lappfogden inte kunde 
anses tillhöra kategorin renskötande samer men han hade också invändningar mot fiske 
som bedrevs av samer som han i detta avseende godkände. Dessa renskötare hade enligt 
honom nämligen fiskat i Abiskojaure utan giltiga behov av detta. Varför skulle sa-
merna nödvändigtvis tillgodose sin försörjning av fisk just i nationalparken, frågade 
han retoriskt i ett brev till Naturskyddskommittén. Han redovisade ett antal sjöar ut-
anför parkområdet som han menade kunde ersätta fisket i Abiskojaure och framhöll att 
dessa också låg bättre till i relation till renskötseln. Att även samerna själva insåg det 
tvivelaktiga med att nyttja nationalparken bevisades enligt Nilsson av att de flydde in i 

                                                          
403 Brev från Dixén till Rutger Sernander, 4/7 1931. KVA: NKA, Ink. brev och skrivelser 1929-1931.
404 Rapport från lappfogde Ragnar Pappila till länsstyrelsen i Norrbottens län, 23/9 1931. LH: NLL, vol. D I b:9.
405 Polisrapport avsänd från landsfiskalkontoret i Kiruna till NK, 25/08 1932. KVA: NKA, Ink. brev och 
skrivelser 1932.
406 Skrivelse från NK till landsfiskalen i Kiruna distrikt, 2/11 1931. KVA: NKA, Utgående brev 1905-1933.
407 Brev från J. E. Nilsson till NK, 7/12 1931. KVA: NKA, Ink. brev och skrivelser 1929-1931.
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skogen och gömde sig så fort de såg honom, även vid tillfällen då de tillsammans varit 
åtta stycken.408

De resonemang som fördes av parkvakten, jägmästaren och länsstyrelsen ger in-
trycket av att samiska rättigheter inte tillmättes någon större betydelse för myndig-
heternas inställning till samernas markanvändning. Rättighetsfrågan underordnades en 
diskussion om vad som var ett lämpligt, rimligt och fördelaktigt sätt för samerna att 
ordna med sin försörjning, en diskussion som huvudsakligen fördes utan samernas eget 
deltagande. Det utrymme för godtycke som därmed skapades bidrar till att förklara 
hur synen på samers förhållande till naturen kunde få så stor betydelse. Nilsson beskrev 
situationen som ett ”hälft om hälft”- tillstånd och menade att den fostrade samerna till 
att bli tjuvfiskare.409 Niias skrivelse till länsstyrelsen visar dock att de samer som fis-
kade i Abiskojaure knappast gjorde detta i avsaknad av en tydlig rättsuppfattning. 
Istället förefaller det ligga nära till hands att jämföra det påstådda tjuvfisket med det 
nyttjande som tog formen av medvetna motståndshandlingar i Karl Jacobys skildring 
av bildandet av en amerikansk nationalpark, vilket jag härnäst ska återkomma till. De 
svenska lappbyarna hade en starkare ställning än de amerikanska urfolken men blev av 
samma orsak tvungna att hantera interna intressekonflikter eftersom staten gjorde 
skillnad på olika grupper av samer. 

EN ENAD SAMISK HÅLLNING

Landsfiskalkontoret följde upp Naturskyddskommitténs anmälan och inledde under 
1932 en utredning med förhör av både Nilsson och renskötare från Rautasvuoma 
lappby. Även de samer som pekats ut som lagöverträdare fick möjlighet att ge sin 
version av vad som hänt och genom förhörsprotokollen som sändes över till Natur-
skyddskommittén är det möjligt att ta del av hur de ställde sig till anklagelserna. Fjär-
dingsmannen konstaterar inledningsvis i sin redogörelse att alla samer som förhördes, 
och även de som själva inte misstänktes för att ha fiskat inom nationalparken, framhål-
lit att den samiska befolkningen med bestämdhet ansåg sig ha rätt att fiska i alla vatten 
ovan odlingsgränsen och att nationalparken inte inskränkte denna rättighet.410

Av förhöret framgår tydligt att Anders Niia identifierade sig själv och Lars Pokka 
som renskötare. De beskrev att de ägnade större delen av året åt skötseln men Niias 
renantal hade över tid reducerats i sådan utsträckning att han behövde bisysslor för att 
försörja sig. Han beskrev i förhöret hur han under sensommaren 1930 uppehållit sig 
med sina renar i trakten av Abiskojaure och att han då fångat en del matfisk i sjön. Han 
ska då ha råkat Nilsson som förklarat att det var förbjudet att fiska inom nationalpar-
ken, ett påstående som han dessförinnan aldrig säger sig hört. Det bör noteras att det 
inte var förrän året därpå som jägmästaren Waldemar Dixén hade lyft frågan genom 
                                                          
408 Ibid.
409 Ibid.
410 Polisrapport avsänd från landsfiskalkontoret i Kiruna till NK, 25/08 1932. KVA: NKA, Ink. brev och 
skrivelser 1932.
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sin hänvändelse till länsstyrelsen, vilket tyder på att initiativet att agera mot samernas 
fiske i detta skede kom från parkbevakaren själv. I januari 1931 ska Niia ha tagit upp 
frågan med landssekreteraren Ragnar Sundberg under ett sammanträde i Vittangi och 
fick då beskedet att samerna hade rätt till fiske i samtliga sjöar ovan odlingsgränsen och 
heller inte berördes av förbudet inom nationalparken. Niia uppgav att han efter åter-
komsten från sin vintervistelse i fjällen bedrivit fiske i ett antal sjöar utanför national-
parken och under denna tid även tagit upp en del fisk i Abiskojaure. Fisketurerna hade 
pågått hela sommaren och varat i vissa fall upp till två eller tre veckor i sträck. Oftast 
hade han varit i sällskap av Lars Pokka och någon gång även tillsammans med dennes 
bror Petter Andersson Pokka och Mickel Persson Niia. Fångsterna hade varit goda och 
framförallt bestått av röding som senare sålts i Abisko och Kiruna, saltats ner eller an-
vänts som bytesvaror för att införskaffa olika livsmedel från andra samer. Under fiske-
turerna uppgav sig Niia alltid passerat längs stigen genom nationalparken och av den 
anledningen därför misstänkts av Nilsson för att ha fångat fisken där.411

Om han än vidgick att han hade fiskat i Abiskojaure förnekade Niia däremot att det 
skulle ha rört sig om yrkesfiske eller ha skett i någon större skala. Fisken i national-
parkssjön var, framhöll han, mindre riklig än i omkringliggande sjöar och dessutom av
sämre kvalitet, med stora huvuden och tunna kroppar. Av den anledningen sa han sig 
heller inte ha velat sälja den fångst han gjort där utan i huvudsak förbrukat den under 
resorna och till mindre del saltat ner den för användning i det egna hushållet. 

Inte heller Lars Pokka ville kännas vid att han sålt någon av den fisk han förvisso 
bekräftade att han vid ett flertal tillfällen under 1931 och även dessförinnan fångat i
Abiskojaure. Han gjorde gällande att fisket även för hans del inskränkt sig till det ome-
delbara husbehovet och framhöll att det därför knappast kunde vara frågan om något 
rovfiske som det påståtts. Pokka var till skillnad från Niia ogift och förklarade att han 
därför klarade sin försörjning trots ett ganska begränsat antal renar. Pokka avfärdade 
också anklagelserna om att ha orsakat någon åverkan på skogen i nationalparken eller 
skräpat ner efter turistleden. Han menade på att samer överlag inte brukade ha med sig 
papper eller använda sig av flaskor eller konservburkar utan att det var turister och den 
bofasta befolkningen som brukade lämna sådana saker efter sig. På samma sätt avfär-
dade han också det sannolika i att samer skulle vara ansvariga för att ha skadat skogen 
runt sjön. Bränsle togs vanligtvis inte från den växande skogen utan i form av nedfallna 
träd och torra grenar och behovet av underlag vid pimplingen tillgodosågs gott och väl 
av renhudar. Även Niia förnekade att han skulle vara skyldig till någon åverkan på den 
växande skogen men erkände att han tagit virke till att bygga ställningar att torka nä-
ten på. Detta virke hade enligt Niia dock tagits ut från mindervärdig skog vilket där-
med inte åstadkommit någon skada. Han delade även Pokkas uppfattning om att det 
var turisterna, och även ortsbefolkningen, som skräpat ner längs stigen genom parken 
”… ty dessa brukade i regel under sina vandringar i skog och mark medföra konserver, 
dricksflaskor och papper i oändlighet om sina matvaror”.412  

                                                          
411 Ibid.
412 Ibid.
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Lars Pååve var den tredje av de utpekade samerna som förhördes. Han hade inte 
anträffats av myndigheterna förrän den 26 juni 1932 då han hördes i Kiruna. Han ne-
kade inte till att ha bedrivit omfattande fiske till försäljning och att han sålt fisken till 
befolkningen längs järnvägslinjen och till handlande i Kiruna. Han menade dock att 
fisken åtminstone inte i någon större utsträckning kom från Abiskojaure utan från 
bland annat Allesjaure och Apperijaure. Han bestred också anklagelserna om att ha 
skräpat ner eller ha orsakat skada på skogen i nationalparken. Angående Pappilas upp-
gifter om att han inte tillhörde Rautasvuoma lappby försvarade han sig med att han 
sedan något år hade haft anställning som renvaktare hos Per Mickelsson Niia i Ren-
sjön.413

Mot bakgrund av den osäkerhet som rådde kring vilka regler som i slutändan skulle 
visa sig gälla är det kanske inte så konstigt att renskötarna tonade ner sjöns betydelse 
för det yrkesmässiga fisket. Det kan dock jämföras med hur Niia i sitt brev till länssty-
relsen tvärtom lyfte fram sitt behov av detta fiske. 

Med förhören tog samerna konsekvent initiativet i definitionen av den egna identi-
teten och de splittringar som antyds i Niias brev till länsstyrelsen syns ingenstans i 
protokollsanteckningarna. Det flertalet samer inom Rautasvouma lappby som inte 
själva utpekats som tjuvfiskare, men som ändå hördes av utredarna, tycks även de ha 
undvikit att låta ärendet bli en fråga om enskilda individer eller deras näringsfång. I
rapporten konstateras att samtliga samer hade framhållit ”att lappbefolkningen hyste 
den bestämda uppfattningen, att de ägde rätt till fiske i alla de vatten, som äro belägna 
ovan odlingsgränsen och att de sålunda även ägde rätt att fiska i Abiskojaure”.414 Att 
lappbyns medlemmar visade stöd för dem som fiskade i nationalparken, och att de till 
skillnad från länsstyrelsen gjorde detta i termer av rättigheter, ger skäl att tolka de på-
stådda lagöverträdelserna som en manifestation av en viss moralekologi bland samerna.
Med andra ord tycks fisket ha representerat samisk rättighetsutövning även för grup-
pen som helhet och trots att de myndigheter som hade till uppgift att tolka lagen inte 
uppfattade det på det sättet. Länsstyrelsen hade som bekant gett sitt tillstånd endast 
med hänvisning till att fisket inte kunde förväntas leda till någon skada.

Av förhörsprotokollet förstärks intrycket från Niias brev till länsstyrelsen om att be-
varandeidéer inte tycks ha varit en del av renskötarnas förståelse av vad nationalparken 
stod för. I deras resonemang framstår konflikten enbart gälla tillgången till den försörj-
ning av nyttigheter som kunde utvinnas i nationalparksområdet. Både Niia och Pokka 
skiljer på den växande skogen och andra delar av den organiska naturmiljön. Niia talar 
också om ”mindervärdig skog” och förefaller inte vilja kännas vid att den skulle kunna 
räknas till den skyddsvärda naturen. Att motsvarande resonemang även kunde återfin-
nas hos lokala myndighetspersoner har redan antytts genom fiskeriintendentens utlå-
tande om undermåliga fiskexemplar, och det får väl snarast anses ha varit den svenska
naturskyddsideologin som vid tidpunkten var avvikande i detta avseende. 

                                                          
413 Ibid.
414 Ibid.
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Till sist återger rapporten också ett förhör med parkbevakaren som fått ta del av de 
uppgifter som lämnats i de tidigare förhören och skarpt avfärdade riktigheten i dessa. 
Han vidhöll med andra ord sina tidigare uppgifter och gjorde gällande att Niia och 
Pokka under våren 1931 nästan uteslutande bedrivit sitt fiske i Abiskojaure och sålt 
fångsten i Abisko och Kiruna. Hans uppfattning var också att fisken i sjön var av 
högsta kvalitet och hade varit riklig innan dess att det bedrivna fisket reducerat bestån-
det.415 På landsfiskalkontoret i Kiruna konkluderades dock att det mot bakgrund av 
länsstyrelsens skrivelse till Anders Niia inte kunde fastställas att de anmälda personerna 
gjort sig skyldiga till någon åtalbar förseelse.416

FRÅN LOKAL KONFLIKT TILL RIKSPOLITIK

Naturskyddskommittén lämnade över polisrapporten till KVA:s juridiske ombuds-
man, före detta statssekreteraren Lars Rabenius, som gav sitt stöd till Naturskydds-
kommitténs tolkning av lagstiftningen. Han påpekade dock att meningsskiljaktigheten 
med länsstyrelsen var beklaglig och att det var ovisst om landsfiskalen skulle kunna 
väcka åtal i strid med den uppfattning som länsstyrelsen företrädde. Länsstyrelsen var 
nämligen landsfiskalens närmsta överordnade i åtalsfrågor. Rabenius avrådde från att 
lämna över frågan till justitiekanslern och menade att det vore bättre om naturskydds-
kommittén förhandlade med länsstyrelsen med målet att länsstyrelsen skulle godkänna 
att ärendet avgjordes i domstol.417 Den skrivelse som kommittén därefter tillsände 
landshövdingen i Norrbottens län gav dock inte önskat resultat och i september 1933 
vände sig kommittén återigen till landsfiskalen i Kiruna med begäran om en ny utred-
ning. Till denna bifogades en skrivelse från Rabenius där denne i bestämda ordalag be-
stred att fisket inom Abisko nationalpark skulle ha skett lagenligt. Rabenius betonade 
dock även att bestämmelserna var otydliga. Renbeteslagen hänvisade till ”särskilda be-
stämmelser” vad gällde den omfattning som lapparna hade rätt att utöva fiskerätt inom 
nationalparker. Någon särskild bestämmelse av detta slag ska dock inte ha funnits an-
nat än i lagen om nationalparker och där hänvisades åter till ”vad som särskilt gäller” 
om samernas rätt till fiske. Oavsett denna cirkel av hänvisningar ansåg han det givet att 
yrkesmässigt fiske inte kunde anses ligga inom ramen för de samiska rättigheterna och 
att rättigheterna inte heller gällde andra än de samer som idkade renskötsel. Om befo-
genheterna i dessa avseenden hade överträtts var det Rabenius mening att straff borde 
utdömas i överenstämmelse med § 5 av lagen angående nationalparker.418

Axel Gavelin gjorde på Naturskyddskommitténs vägnar senare gällande att kom-
mitténs nya anmälan motiverades av underrättelser om att samerna fortsatt bedriva 

                                                          
415 Ibid.
416 Ibid.
417 Skrivelse från Lars Rabenius till NK, 14/9 1932. KVA: NKA, Ink. brev och skrivelser 1932.
418 Skrivelse från NK till KVA, 29/5 1935. RA: JD, konseljakt nr 52, 26 nov 1943.
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yrkesmässigt fiske inom nationalparken.419 I de rapporter från parkbevakaren som kan 
återfinnas i Naturskyddskommitténs arkiv saknas dock sådana uppgifter. Den 29 maj 
1933 skrev Nilsson att han inte iakttagit ett enda fall av olovligt fiske trots att han hade 
riktat sin ”uppmärksamhet oavlåtligt åt det hållet”. Av det drog han slutsatsen att det 
”ser ut som att de blivit varnade från samma håll som förut gav dem löftet”, och kan 
eventuellt ha syftat på landssekreteraren på länsstyrelsen.420 Nilssons engagemang i 
frågan är otvetydig och han meddelade att det var med ”intresse och tillfredsställelse” 
han tagit del av kommitténs agerande. De svar han fick från kommittén uppfattade 
han som en bekräftelse på att samernas fiske var lagstridig: 

Men då jag nu vet, att saken ligger till på annat sätt, skall jag givetvis göra mitt bästa för att 
stävja ofoget, och få ett slut på lapparnas översitteri. Det är också hög tid emedan fiskebeståndet 
i Abiskojaure tagit betydlig skada av deras rovfiske.421

Kommitténs förnyade anmälan ledde emellertid landsfiskalen till samma slutsats som 
tidigare, att det saknades bärande skäl för att väcka åtal.422 Ärendet överlämnades 1934 
istället till justitiekanslersämbetet. Svaret kom snabbt och K. G. Hjärne gav på ämbe-
tets vägnar utlåtandet att samerna var i sin fulla rätt att begagna sig av sitt privilegium, 
så som det kallades, oavsett om de idkade renskötsel eller inte, oavsett nationalpark 
eller inte, och oavsett om fisket bedrevs till försäljning eller inte. Även om det fastställ-
des att de samiska rättigheterna inte skulle anses vara begränsade till fiske för husbehov 
underströks dock att lagen inte medgav rätt till en ”verkligt affärsmässig exploatering” 
av fiskevattnen. Rabenius uppfattning bekräftades alltså delvis ifråga om lagtolk-
ningen, däremot bedömdes de faktiska omständigheterna i fallet annorlunda. Justitie-
kanslerns slutsats var att omfattning och övriga förhållanden inte var sådana att åtal 
kunde anses befogat.423

Rättsläget bör därmed, åtminstone i det aktuella fallet, ha betraktats som fastställt. 
Samtidigt måste länsstyrelsens, och kanske i viss mån även justitiekanslerns, beslut ris-
kerat att ha uppfattats som mer eller mindre godtyckligt ur Naturskyddskommitténs 
synvinkel. I båda fallen fanns förvisso ett relativt okomplicerat ställningstagande i den 
bemärkelsen att det fastslogs att nationalparken varken direkt eller indirekt påverkade 
samernas rättigheter. Att länsstyrelsen som grund för sitt beslut hänvisade, inte till sa-
mers rättigheter eller privilegier utan till att fisket sannolikt inte medförde någon 
skada, utmanade dock Naturskyddskommitténs auktoritet som förvaltare av national-
                                                          
419 Yttrande från NK, 23/10 1943. RA: JD, konseljakt nr 52, 26 nov. 1943. Uppgifter om förekomsten av intyg 
som bekräftade att samer fortsatte att bedriva fiske inom nationalparken finns även i korrespondensen mellan NK
och Lars Rabenius. 
420 Rapport från J. E. Nilsson till NK, 29/5 1933. KVA: NKA, Ink. brev och skrivelser 1933. 
421 Rapport från J. E. Nilsson till NK, 7/3 1933. KVA: NKA, Ink. brev och skrivelser 1933.
422 Utredningsmaterial i form av polisförhör, brevkoncept, brottmålsakter etc. är utgallrade från landsfiskalens i 
Kiruna arkiv. I det bevarade diariet står att läsa att NK:s anmälan inkom 29 september 1933 och att en 
kriminalöverkonstapel Olofsson och en t.f. fjärdingsman besökte Rensjön den 9 november för att utreda ärendet 
men ej anträffade någon av de anmälda personerna. Därefter inkom rapporter från [oläsligt] och yttranden från
lappfogden. Diariet finns i Landsarkivet i Härnösand.
423 Skrivelse från Justitiekanslersämbetet till NK, 26/9 1934. KVA: NKA, Ink. brev och skrivelser 1934. 
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parken. Kommittén beklagade sig senare i en skrivelse till KVA över att länsstyrelsen 
tagit sig rätten att bedöma detta. Alla särskilda tillstånd skulle sökas hos KVA menade 
man, det vill säga hos kommittén, och om tillstånd gavs skulle detta förenas med en 
avgift som tillföll nationalparkens kassa.424

Det torde även ha varit möjligt att resa invändningar mot justitiekanslersämbetets 
gränsdragning mellan ”verkligt affärsmässig exploatering” och annat kommersiellt 
bedrivet fiske, en distinktion som får anses vara allt annat än transparent. Mot bak-
grund av sedan länge väl befästa idéer om samer som ett naturfolk fanns det sannolikt 
utrymme för tvivel om vilka möjligheter som det överhuvudtaget fanns att tillskriva 
samer ”verkligt affärsmässig exploatering”. Om det inte redan var uppenbart blev det 
därmed än svårare att undgå hur problematiseringen av samers markanvändning var på 
väg att leda in Naturskyddskommittén i en samepolitisk position som stod på kant med 
den rådande samepolitiken.

Naturskyddskommittén valde att bordlägga frågan utan att försöka driva ärendet 
vidare. I maj året därpå erhöll sedan kommittén ännu ett upprört brev från parkbeva-
karen i Abisko. Han rapporterade att samernas fiske fortsatte att bedrivas i samma om-
fattning som tidigare och att fisket dessutom åtföljdes av skövling av skogen längs sjö-
stränderna. 

Sjön är uppiggad av pimpelhål som ett soll med en knippa björkris vid nästan varje hål som tjä-
nar som underlag då de ligger och pimplar. 
Den ena laddningen fisk efter den andra föres ned för avsalu till handlanden K. J. Jansson i Ab-
isko och Turiststation samt till Kiruna. (…) När skall nationalpark bli nationalpark??425

Utvecklingen av fisket i Abiskojaure var inte självklart av avgörande betydelse för 
kommittén mot bakgrund av att man tidigare betonat att motivet med att få fallet 
prövat i domstol var principiellt, det vill säga att åstadkomma ett prejudikat för att 
generellt förhindra rovfiske i nationalparkerna.426 Nilssons brev föranledde dock kom-
mittén att ännu en gång ta steget att begära en lagrevision utifrån bedömningen att 
nationalparkslagen inte garanterade naturen i nationalparkerna ett tillräckligt gott 
skydd.427 Samtidigt började man efterfråga mer detaljerade uppgifter från Nilsson.428

Det tidigare försöket att få till stånd en ändring av lagstiftningen, med anledning av 
Erik Bergströms varning, hade gjort halt några år tidigare när regeringen beslutat att 
inte agera i frågan.429 Ärendet den här gången var mycket snarlikt det föregående: att 
få till stånd en grundlig revision och inskränkning av de rättigheter samerna hade att 
jaga, fiska och på andra sätt bruka marken inom nationalparkerna.430 I det avseendet 

                                                          
424 Skrivelse från NK till KVA, 29/5 1935. RA: JD, konseljakt nr 52, 26 nov 1943.
425 Rapport från J. E. Nilsson till NK, 22/5 1935. KVA: NKA, Ink. brev och skrivelser 1935-1936. 
426 Se exempelvis brevet från NK till Lars Rabenius 9/9 1933. KVA: NKA, utg. brev 1905-1933.
427 Protokoll, 29/05 1935. KVA: NKA.
428 I åtminstone två brev från NK till Nilsson begärs mer ingående uppgifter om samernas fiske. Nilsson svarar i 
ett brev daterat 28/8 1936 att exakta siffror på fångsterna i praktiken knappast gick att anskaffa.
429 JD, statsrådsprotokoll, 24/11 1932, nr 36. RA. 
430 Skrivelse från NK till KVA, 29/5 1935. RA: JD, konseljakt nr 52, 26/11 1943.
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tycks händelserna i Abisko endast ha fungerat som ytterligare ett underlag för kom-
mittén att driva en fråga utifrån slutsatser som dragits redan tidigare. Det är svårt att få 
någon klar uppfattning om vilka regleringar som kommittén ansåg var nödvändiga för 
att undvika vad man betecknade som skadegörelse. Kanske visste de inte riktigt själva
det? Vad gällde Abisko nationalpark argumenterade kommittén vid åtminstone ett 
tillfälle för att de samiskarenskötarna helt skulle fråntas sina särskilda rättigheter.431

DOKUMENTATION OCH KONTROLL

Som tidigare framhållits torde nationalparkens faktiska gestaltning, och vilken inne-
börd den fick i relationen mellan olika grupper, i stor utsträckning ha varit beroende 
av ett fåtal lokala representanter, i första hand parkbevakaren. Den konflikt som upp-
stod kring fisket i Abiskojaure skulle kunna ses som ett uttryck för detta förhållande,
inte minst som parkbevakaren tillsammans med jägmästaren så tydligt bröt med det 
synsätt som dittills dominerat naturskyddet visavi samerna. Vad som hittills fram-
kommit om Niias och de andra samernas förståelse av nationalparken och dess ändamål 
har lämnat antydningar om att det naturskydd som var känt lokalt inte förmedlades i 
samma termer som inspirerat naturskyddslagstiftningen. Bilden bekräftas också av
parkbevakarens egna brev till Naturskyddskommittén och inte minst genom hans för-
slag på hur samernas fiske skulle regleras. Nilsson uppgav tidigt att han helst såg att 
samernas fiskerättigheter skulle begränsas till vissa dagar under året med tillstånd att 
beskatta endast sjöns ”överskott” av fisk i ett bestämt antal kilo i relation till bestånds-
storleken. Fisket skulle då kunna kontrolleras noga och när kvoten uttömts skulle sedan 
samma regler gälla för både samer och svenskar.432 Det är tillsynes en pragmatikers 
inställning som inte har så mycket att göra med vare sig samiska rättigheter eller beva-
randet av ett orört naturtillstånd. Med andra ord går det sammantaget att sluta sig till 
att det fanns en inte obetydlig diskrepans mellan den uppfattning parkbevakaren hade 
om naturskydd och den naturskyddsideologi som dominerade inom naturskyddsrörel-
sen. Jag tolkar det som att Nilsson ger uttryck för att vilja skydda naturresurser, sådana 
som traditionellt utvinns för samhällets försörjning, och som kan räknas i exempelvis 
beståndsstorlekar och timmervolymer.433 Det är även vad jag uppfattar som de lokala 
samernas syn på vad nationalparken var ämnad att slå vakt om. Det kan i så fall 
knappast ses som särskilt anmärkningsvärt i sig mot bakgrund av att Nilsson förmodli-
gen hade en begränsad anknytning till kretsen av naturskyddare. Parkbevakaren be-
traktades sannolikt främst som en passiv utövare av det uppdrag som reglerades av 
Naturskyddskommittén och i sista hand staten. Kanske underskattade kommittén 
därför sitt eget beroende av parkbevakaren, av vilken information denne delgav och 
                                                          
431 Skrivelse från NK till KVA, 30/5 1938. RA: JD, konseljakt nr 52, 26/11 1943.
432 Brev från J. E. Nilsson till NK, 7/12 1931. KVA: NKA, Ink. brev och skrivelser 1929-1931.
433 Jag skriver traditionellt för att göra en distinktion gentemot det sätt som resursperspektivet också kan appliceras 
på naturen som t.ex. ett turistmål och en källa för rekreation.
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hur denne genomförde sitt uppdrag i samspel med andra lokala intressen. Samtidigt 
finns det anledning att ställa frågan om Nilssons förståelse av naturskyddets syfte också 
inverkade på hans urskiljning av vad som hörde hemma i nationalparken och inte. Med 
ett resursperspektiv kan identifikationen av samerna som ett naturfolk, i den mån den 
förekom, ha blivit mindre relevant än om orördhet varit det centrala värdet. 

Från den nationella nivån ställdes frågan om det gick att belägga att samer lagligen 
eller olagligen gjort skada på Abisko nationalpark. Kunde omständigheter i Abisko 
nationalpark ha tillräcklig räckvidd för att bevisa att samerna överskridit ramarna för 
de antaganden som legat till grund för nationalparkslagen, om att de kompletterade 
naturen? Mot bakgrund av justitiekanslerns tillkännagivande att fisket i Abiskojaure
inte kunde anses utgöra ”verkligt affärsmässig exploatering” fanns det skäl att tvivla. 
Naturskyddarna hade gripit sig an ett ärende som inte kunde avgränsas till att endast 
vara en naturskyddsfråga och som dessutom hade en klart principiell karaktär. 

Osäkerheten om vem som i slutändan skulle ha möjlighet att fastställa vilka regler 
som gällde gav intressemotsättningen formen av en ganska oordnad kamp som tycks ha 
förts lika mycket i praktisk handling som i ord. Som en respons på den nationella ni-
våns efterfrågan på bevisning blev parkbevakarens redogörelser alltmer utförliga och 
detaljerade. Sommaren 1937 kunde han rapportera att samer hade lupit stora kvanti-
teter näver som fraktats till Rensjön för byggnadsändamål. Så gott som alla för ända-
målet lämpliga björkar i hela området kring Nissenjokks dalgång uppgavs vara skalade 
och den näver som gått via järnvägen hade varit fraktskrivet för en vikt av 55 kilo i 
Nikolaus Pokkas namn. Det var självfallet de ”bästa” björkarna som hade gått åt påpe-
kade Nilsson, vilket återigen skulle kunna skvallra om ett natursresursperspektiv på 
naturskyddet. Samtidigt fortsatte fisket i Abiskojaure och enligt Nilsson hade samerna 
själva påstått att sjön nu var ”praktiskt taget utfiskad”. Nilsson var uppenbart indig-
nerad och uppgiven och skrev att samernas respekt för parken och nationalparkslagen 
verkade minska år från år och hävdade att områdena som låg utanför parken i prakti-
ken var mindre utsatta än nationalparken för samisk åverkan.434   

För att dokumentera den påstådda skadegörelsen köpte Nilsson på eget initiativ en 
kamera. Kommittén erhöll också fotografier från en Olov Quensel vars roll i samman-
hanget inte är helt klarlagd. Kanske var han en besökare från forskningsstationen som 
Nilsson engagerat? Det framgår att han hade en doktorstitel och var bosatt i Upp-
sala.435 Rensjösamerna fortsatte å sin sida att handgripligen manifestera sina 
rättighetsanspråk till parken. I april 1938 meddelade parkbevakaren att Johan Puokka, 
Per Nia och Anders Nia från Rensjön uppfört en tältkåta för att användas i samband 
med ripjakt. Placeringen i nationalparkens sydvästra ände, nära Siellajokk, torde av-
siktligt eller inte ha varit särskilt provocerande genom den omedelbara närheten till 
Nilssons egen kåta.

                                                          
434 Brev från J. E. Nilsson till NK, 11/6 1937. KVA: NKA, Ink. brev och skrivelser 1937-1938 (3).
435 Brev från J. E. Nilsson till NK, 26/4 1938. KVA: NKA, Ink. brev och skrivelser 1937-1938 (3).  
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Bild 8. ”Skadegörelse i Abisko Nationalpark.” Foto: O. Quensel, April 1938. RA: JD, konseljakt 
nr 52, 26/11 1943.

Bild 9. ”Skadegörelse i Abisko Nationalpark.” Foto: O. Quensel, April 1938. 
Baksideskommentar av okänd hand: ”Detta verkar föga naturskyddsuppfostrande på dem som 
besöka nationalparken såsom turister. Vandalism!” RA: JD, konseljakt nr 52, 26/11 1943.
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Bild 10. ”Skadegörelse i Abisko Nationalpark.” Foto: O. Quensel, April 1938.  
Baksideskommentar: ”jmf renbeteslagen 53§!” RA:JD, konseljakt nr 52, 26/11 1943.

Bild 11 och 12. ”Nävertäkt av lappar inom Abisko nationalpark”            
Foto: okänd. RA: JD, konseljakt nr 52, 26/11 1943.
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Nilsson tycks emellanåt närmast ha försökt anta rollen av en vetenskapsman genom 
de observationer han ingående nedtecknade över verksamheten i parken:

Till kåtans byggande har huggits ett 25-tal kåtastänger av sälg samt några st. till stabbur till för-
varing av proviant och ripor. Som bränsle till kåtan torde till största delen ha använts torrsälg 
men även några björkar har avverkats intill kåtan, en björk om 6” vid stubben är fälld men lig-
ger hel kvar där den fallit. (…) [En annan tältkåta har satts upp] väster om Abiskojokk cirka 
500 m. från det s.k. Marmorbrottet; till kåtastänger har huggits 22 st. av sälg samt 3 av björk, 
dessutom har tagits en del björkris till bäddar. Som bränsle till kåtan synes torrfura till större 
delen använts då tre st. nyhuggna stubbar därav finnes i kåtans omedelbara närhet med diame-
ter av 30 à 50 cntm. Dessutom har en tre st. rotfall av fura toppar och grenar avhuggits. En 
mindre stubbe efter en frisk fura iakttogs även.436

Liksom en växtgeograf eller botanist mätte han, beräknade och klassificerade. För att 
redovisa omfattningen av en nävertäkt använde han sig av ”stickprov”. Överflödet av 
olika uppgifter kan antagligen förstås som ett led i försöket att erhålla kontroll över 
parken och svarade mer specifikt mot Naturskyddskommitténs krav på mer detaljerad 
information. Kanske tjänade nationalparkens naturvetenskapliga verksamheter, med 
dess svårantastliga auktoritet, som en förebild. Språket och koderna hade parkbevaka-
ren fått en viss möjlighet att tillägna sig bland annat genom att ta på sig olika 
handräckningsuppdrag åt forskarna på stationen. I vilken utsträckning detta skedde är 
oklart men enligt uppgift ska han ha utfört mätningar och rapporterat uppgifter bland 
annat för glaciologers räkning.437

Även fotografierna var naturligtvis en del av kontrollsträvandena och i slutändan ett 
försök att belägga det hot man ansåg att samerna utgjorde för den skyddade naturen.
Förhoppningen var uppenbarligen att det han såg som skador skulle framträda även för 
beslutsfattarna bara de kunde läggas i dagen med tillräcklig skärpa, ett ändamål för 
vilken den moderna fotograferingstekniken torde ha framstått som idealisk. Av baksi-
destexterna framgår vad bilderna var avsedda att illustrera: ”skadegörelse”, ”vandal-
ism”, etc. 

Oavsett hur väl fotografierna kunde fylla sin uppgift var det i detta skede desto mer 
uppenbart att de manifestationer av samiska rättighetsanspråk som Nilsson fotografe-
rade utgjorde en kommunikation som nådde fram mycket starkt till Nilsson och Na-
turskyddskommittén. De samiska rättighetsinnehavarna kunde med andra ord inte 
endast reduceras till regelbrytare i behov av tillrättavisning, så som parkbevakaren tidi-
gare antytt genom att framhålla hur dessa flydde in i skogen i de fall han närmade sig. 
Även parkbevakarens position som uttolkare av reglerna upplevdes stå på spel, vilket 
bland annat kom till uttryck i att denne lämnade en begäran om att få tillstånd att ta 
med sig hundar under sina bevakningsturer längs nationalparkens vägar och stigar. 

                                                          
436 Brev från J. E. Nilsson till NK, 26/4 1938. KVA: NKA, Ink. brev och skrivelser 1937-1938 (3).  
437 Claeson, ”Park-Nisse”, 11.
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Som motivering gjorde han enligt kommittéledamoten Rudolf Florin gällande att det 
var nödvändigt att han som parkvakt inte var ”sämre ställd härvidlag än lapparna”.438

LAGTOLKNINGAR

Naturskyddskommittén tillägnade sig Nilssons redogörelser i stort sett utan förbehåll i 
sin kommunikation med länsstyrelsen. Efter rapporten om nya nävertäkter anhöll 
kommittén omedelbart om att åtal skulle väckas och att samerna skulle tilldelas en 
varning genom lappfogden. Man framhöll att samernas ”ohägn” tycktes förvärras år 
efter år och att Abisko nationalpark riskerade att helt spolieras om inte situationen 
förändrades.439 I brev till Rudolf Florin beklagade sig Lönnberg, som fortfarande var 
kommitténs ordförande, över att ”Lapparne (…) redan hunnit att vanställa parken så 
grundligt, att det snart ej lönar sig att uppehålla ordning där”. Uppgiften om att Ab-
iskojaure var utfiskat förefaller ha orsakat mycket uppgivenhet inom Naturskydds-
kommittén och skulden lades i hög grad på länsstyrelsen. ”Titulus Sundberg bör nu 
kunna vara tillfredsställd!” utbrast Lönnberg sarkastiskt om landssekreteraren.440 Inför 
KVA påtalade kommittén att länsstyrelsen genom sin anmärkningsvärt oförstående 
inställning till naturskydd bar ansvaret för att samerna helt förlorat respekten för nat-
ionalparken och upprätthållit sin vandaliserande verksamhet.441

I sin tolkning av rättsläget blev Naturskyddskommittén dock alltmer trängd. 
Kommittén fortsatte att lägga stor vikt vid att de rättigheter som stadgades i renbete-
slagen inte borde anses gälla för samer som själva inte bedrev renskötsel. Om rättig-
heterna till jakt, fiske och skogsfång kunde hävdas inte bara av samer knutna till 
renskötseln, utan av alla personer med samisk börd, så riskerade det att spoliera syftet 
med de lappländska nationalparkerna på ett sätt som ingen hade kunnat förutse vid 
nationalparkslagens tillkomst menade man. De skilda tolkningarna i denna fråga ansåg 
kommittén vara ett tillräckligt skäl till att genomföra en revision av lagtexten.442

Till sin nackdel hade kommittén bland annat en statlig utredning av lappskatte-
landsinstitutet som juristen Åke Holmbäck presenterat 1922.443 Den användes som 
underlag för en rapport som den biträdande lappfogden Edvin Kangas sammanställde
för länsstyrelsens räkning. Kangas slog fast att samerna var i besittning av en juridisk 
rätt till naturresurserna i området och att denna rätt grundade sig i sedvanerätt och 
urminnes hävd. Hans bedömning var att renbeteslagen från 1898 endast fastställde 
denna rätt och att den dessförinnan och sedan lång tid tillbaka både hade erkänts och 
respekterats av statsmakterna. Av den anledningen menade han att det inte var för-
                                                          
438 Rudolf Florin, ’Resultat av inspektion av Abisko nationalpark’, 5/9 1941. KVA: NKA, Ink. brev och skrivelser 
1941-1942 (1). 
439 Skrivelse från NK/Einar Lönnberg till länsstyrelsen i Norrbottens län, 14/6 1937. KVA: NKA, Utg. brev och 
skrivelser 1936-1937.
440 Brev från Einar Lönnberg till Rudolf Florin, 23/6 1937. KVA: NKA, Ink. brev och skrivelser 1937-1938 (3).
441 Yttrande från NK till KVA genom Lönnberg, 30/5 1938. KVA, NKA, Protokoll 1937-1938, bilaga 1.
442 Yttrande från NK till KVA genom Axel Gavelin, 23/10 1943. RA: JD, konseljakt nr 59, 26/11 1943.  
443 Åke Holmbäck, Om lappskattelandsinstitutet och dess historiska utveckling. Stockholm: 1922.
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svarligt att bara utgå från föreskrifterna i gällande lagar exempelvis i frågan om icke 
renskötande samer kunde göra samma rättighetsanspråk som renskötande samer.444

Av relevans var att det redan tidigt, i form av de så kallade lappskattelanden, hade 
förekommit en viss jordfördelning mellan samer i lappmarkerna. Kangas pekade på att 
det utifrån Holmbäcks arbete och 1695 års jordebok över Lappland och i namnbruket 
fanns indikationer på att en sådan jordfördelning också funnits i trakterna kring Tor-
neträsk. Samtidigt menade han att de tilltagande äganderättsanspråk som kronan gjort 
mot mitten av 1500-talet inte kunde utläsas på ett sådant sätt att samernas rättigheter 
till renbete, jakt, fisk och skogsfång hade försvagats. Detta bland annat med argumen-
tet att uttalanden som kunde tyda på att kronan velat gynna den bofasta befolkningen 
på samernas bekostnad saknades. Den slutsats Kangas drog var att även icke rensköt-
ande samer innehade samma rättigheter som renskötande så länge de kunde anses till-
höra en lappby. Detta skulle anses gälla åtminstone inom de områden där samer hade 
exklusiv nyttjanderätt.445

Samma resonemang, men med mer återhållsamma slutsatser, gick också igen i fis-
kevattensutredningens betänkande som presenterades 1939. Med hänvisning till 
Holmbäcks utredning och 1930 års lapputredning fastslogs att de samiska rättigheterna 
kunde hävdas av alla samer som hade rätt att tillhöra en lappby och inte övergått till 
något annat yrke utanför renskötseln. Det fanns heller inget stöd för att fiskerätten 
skulle begränsa sig till det egna husbehovet menade man. Därmed valde utredningen 
att inte ta någon vidare hänsyn till de önskemål som Naturskyddskommittén även då 
framförde.446

Trots att länsstyrelsen tidigare uttryckt tveksamhet om huruvida det fanns någon 
generell rätt för samer att, utan direkt samband med renskötsel, bedriva fiske till för-
säljning, förändrades nu retoriken. I linje med Kangas utredning åberopade länsstyrel-
sen att samerna hade en ”synnerligen vidsträckt besittnings- och nyttjanderätt” och 
åtföljande möjlighet att begära vederlag för intrång i denna.447 Av övriga remissinstan-
ser fick länsstyrelsen stöd från Kammarkollegiet som delade denna rättstolkning och 
bestämt avvisade kommitténs och dess juridiske ombudsmans påstående om att lagen
skulle vara otydlig. I sitt remissyttrande menade Kammarkollegiet att det syntes som 
om KVA:s framställning var grundad i en önskan om att åstadkomma en allmän in-
skränkning, eller rent av ett förbud, mot att använda nationalparkerna för renbetning. 
En sådan inskränkning skulle dock, avgjorde man, innebära en inte obetydlig begräns-
ning av möjligheten att försörja sig på renskötsel i Norrbotten.448 Lappfogdarna Erik 

                                                          
444 ’P.M. angående rättsförhållanden beträffande de lappländska vidderna i äldre och nyare tid, närmast med 
hänsyn till frågan om rätten till jakt och fiske ovan odlingsgränsen i lappmarkerna’, 21/4 1937. RA: JD, konseljakt 
nr 59, 26/11 1943.
445 Ibid.
446 Fiskevattensutredningen, Betänkande med förslag rörande ett ändamålsenligt utnyttjande av kronans fiske-
vatten. Stockholm: Nord. bokh. i distr. 1939, 79.
447 Yttrande från länsstyrelsen i Norrbottens län med anledning av Kungl. Vetenskapsakademiens framställning 
om revision av gällande författningar angående lapparnas rätt till fiske och jakt m.m. inom nationalpark, 2/4 1938. 
RA: JD, konseljakt nr 59, 26/11 1943. 
448 RA: JD, konseljakt nr 59, 26/11 1943.
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Hedström och Erik Malmström hade då redan anmärkt att jakt och fiske blivit en 
oundgänglig försörjningsbas för alltfler samer i länet sedan renhjordarna decimerats 
genom flera ogynnsamma år.449

De övriga myndigheternas enade front mot KVA indikerar förmodligen inte en 
förstärkning av samiska intressens generella position inom staten lika mycket som det 
avkläder naturskyddsintressets marginalisering. Den tidigare nämnda Fiskevattensut-
redningen ansåg sig till exempel inte hindrad att föreslå en utvidgning av den bofasta 
befolkningens fiskerättigheter med utgångspunkt i en beräkning av att det samiska
fiskebehovet endast motsvarade åtta procent av den uppskattade avkastningen från de 
vatten där samerna ägde företrädesrätt.450 Som lappfogdarna Hedbäck och Malmström 
uttryckte det så var det inte frågan om att ”förringa värdet av (…) vissa ideella intres-
sen” bara för att man var ”nödsakad att se förhållandena ur mera reella synpunkter”.451

Naturskyddskommittén förnekade att man önskade en generell inskränkning eller 
ett förbud mot renbetning i parkerna. Den mer inkluderande tolkning av renskötsel-
rätten som länsstyrelsen och kammarkollegiet antagit avstod kommittén från att be-
möta i sak för att istället se den som ytterligare ett argument för en lagrevision. Man 
förskansade sig därmed helt utanför rättighetsperspektivet och intog ståndpunkten att 
konsekvenserna av bristfälliga regleringar på längre sikt inte var förenliga varken med 
den samiska befolkningens verkliga intressen eller med ett reellt naturskydd.452 I detta 
resonemang förenades kommittén med yttrandet från överjägmästaren i Övre Norr-
bottens distrikt. Att skydda de nyttigheter som samerna för sitt uppehälle i någon mån 
var beroende av var till gagn också för samerna hävdade denne. Genom överjägmäs-
taren och jägmästaren i Jukkasjärvi revir flankerades dock kommitténs eget syfte med 
krav också på en allmän revision av de samiska rättigheterna, inte bara inom national-
park, utan på all kronomark ovan odlingsgränsen. Alla medborgare får finna sig i vissa 
inskränkningar, menade överjägmästaren, och även samerna ”synes böra följa med i 
utvecklingen och icke kvarstå på sin primitiva urgamla ståndpunkt”.453 Här uppfatta-
des således naturfolkskategorin inte som en garanti för en lycklig resurshushållning 
men användes däremot för att legitimera rättighetsinskränkningar som kunde under-
minera förutsättningarna för rennäringen. I direkt motsättning till detta argumente-
rade jägmästaren i Jukkasjärvi för att ett villkor för en lagrevidering skulle vara att den 
”primitiva herdekulturen” bevarades. Domänstyrelsen, som var den officiella remiss-
instansen och som inhämtat såväl överjägmästarens som jägmästarens yttranden, valde 
att inte ge sitt stöd till förslaget om en utvidgad och allmän revision, men ställde sig 
däremot bakom Naturskyddskommitténs initiativ.454

Kammarkollegiet ifrågasatte inte bara kommitténs snäva tolkning av renbeteslagen 
utan även uppfattningen om att den befintliga lagstiftningen inte räckte till för att 

                                                          
449 Ibid.
450 Betänkande med förslag rörande ett ändamålsenligt utnyttjande av kronans fiske-vatten, 82.
451 Yttrande tillställt länsstyrelsen, 24/4 1937. RA: JD, konseljakt nr 59, 26/11 1943.
452 Skrivelse från NK genom Axel Gavelin & Rudolf Florin, 23/10 1943. RA: JD, konseljakt nr 59, 26/11 1943.
453 Ibid.
454 Ibid.
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upprätthålla naturskyddet. För att ingripa mot skadegörelse och rovfiske i parkerna 
krävdes inte någon lagändring ansåg man. Åtminstone borde befintliga vägar prövas 
innan detta övervägdes. Om fiskebeståndet i Abiskojaure hotades kunde föreskrifter 
utverkas som begränsade fisket till vissa tider eller fiskslag påpekade Kammarkollegiet. 
Om någon same brustit i varsamhet i användningen av skogen, exempelvis genom att 
ta onödigt värdefullt virke eller kvarlämna en för hög stubbe, kunde detta anmälas till 
allmän åklagare för åtal.455 Naturskyddskommittén beklagade sig över den brist på 
förståelse för naturskyddets syfte som visade sig i länsstyrelsens yttranden och det är väl 
att märka att till exempel resonemang om värdefullt virke knappast gjorde sig särskilt 
relevanta utifrån de syften med vilken naturskyddslagstiftningen inrättats.456 Natur-
skyddskommittén hade uppenbarligen svårt att få gehör från andra myndigheter även 
för grundläggande element i den naturskyddsideologi som den företrädde.   

SKILDA VERKLIGHETER

Parkbevakarens ansträngningar för att dokumentera de förmenta skadorna visade sig i 
slutändan otillräckliga för att parterna skulle kunna enas i uppfattningen om sakför-
hållandena. Länsstyrelsen inhämtade för egen del nya uppgifter om de kvantiteter fisk 
som sålts till turiststationen och handlaren i Abisko och angav att det rörde sig om 
250-400 kilo per sommar. Siffran är substantiellt lägre än vad jägmästaren först upp-
gett (1-2 ton) men inte helt olik den som Nilsson uppskattade (>600 kg) mot bak-
grund av att den inte inkluderade den försäljning som ska ha skett i Kiruna. Länssty-
relsen betecknade dock fångststorleken som förhållandevis liten och menade att de 
uppgifter som kommittén delgett var obestyrkta och uppenbart överdrivna.457 Även 
Kammarkollegiet underströk senare att påståendet om att Abiskojaure skulle vara ut-
fiskat inte var styrkt och att eventuell skadegörelse på skogen föreföll vara av föga 
omfattning.458

I första hand tycks det dock inte ha varit oenighet om vad som hänt, utan om inne-
börden och konsekvenserna av detta, som skilde parterna åt. Naturskyddskommittén 
konstaterade att det var oväsentligt hur stor skada som i praktiken skett, det handlade 
för kommitténs vidkommande om möjligheten att upprätthålla respekten för national-
parkerna.459 Alla, utom möjligen samerna själva, tycks ha varit ense om att samer be-
drev fiske i nationalparken och att en del av fisken förmodligen såldes. Alla verkar
också ha varit överens om att verksamheten i parken även innefattat nävertäkt och 
annan råvaruanskaffning från vegetationen i viss utsträckning. Där Naturskyddskom-
mittén i likhet med sin parkbevakare såg skadegörelse och vandalism såg dock länssty-
                                                          
455 Ibid.
456 Yttrande till KVA. KVA: NKA, protokoll, bilaga 1, 333.
457 Remissvar från länsstyrelsen i Norrbotten undertecknad R. Sundberg, 2/4 1938. RA: JD, konseljakt nr 52, 
26/11 1943.
458 Remissvar från Kammarkollegiet undertecknat Lennart Berglöf, 4/2 1943. RA: JD, konseljakt nr 59, 26/11 
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459 Skrivelse från NK till KVA, 23/10 1943. RA: JD, konseljakt nr 52, 26/11 1943.
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relsen inget av detta. Länsstyrelsen ansåg varken att markanvändningen överskred sa-
mernas rättigheter att bedriva renskötsel eller att den var något hot mot nationalpar-
kens värden. Tvärtom framhöll man i enlighet med de antaganden som låg till grund 
för nationalparkernas tillkomst att denna ”primitiva herdekultur (…) snarare [borde] 
gå väl ihop med naturreservatstanken”.460 Kollisionen mellan de två verklighetstolk-
ningarna blev efterhand allt mer markerad. I Från skog och sjö, en tidskrift för jägare 
och fiskare, slog Naturskyddskommitténs ordförande Einar Lönnberg fast att ”syftet 
med [nationalparkernas] avsättande i Lappland skulle vara alldeles förfelat” i det fall 
som länsstyrelsens tolkning av de samiska rättigheterna visade sig riktig.461 Likartade 
formuleringar återkom även i kommitténs och domänstyrelsens remissvar.462

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Genom konflikten mellan renskötare och lokala myndighetsrepresentanter i Abisko 
nationalpark återaktualiserades frågan om samiska markrättigheter inom Naturskydds-
kommittén. Kanske medförde också den problemformulering som tidigare etablerats i 
relation till de samer som tvångsförflyttats, att den misstämning som förmedlades hade 
lättare att få fäste. I det här fallet var det dock inte frågan om en lika specifik grupp 
samer som kunde särskiljas utifrån sin kultur och sitt ursprung. Det bidrog möjligen till 
att tonläget efterhand trappades upp till den grad att kommittén ifrågasatte om det 
gick att bibehålla de lappländska nationalparkerna om inte de samiska rättigheterna 
inskränktes. Med parkbevakarens rapporter kom inte bara allvarsamma slutsatser om 
tillståndet i den sjö som fanns i nationalparken och om åtgången på vegetationen, utan 
även ett skäl att förstå detta som ett resultat av skadegörelse och inte som en del av ett 
naturligt samspel mellan natur och naturfolk. De synliggjorde närmare bestämt den 
samiska markanvändningens integration i den moderna ekonomin vilket åtminstone 
indirekt utmanade nationalparkslagstiftningens naturisering av samerna. 

Frågan om varför konflikten uppstod, trots att det ursprungligen inte tycks ha fun-
nits några större tveksamheter kring vilka lagstadgade rättigheter de samiska fiskeutö-
varna hade, kan inte ges några enkla svar. Däremot förefaller det möjligt att konstatera 
att flera viktiga faktorer var lokala och inte hade så mycket att göra med de intressen 
som strukturerat relationen mellan naturskydd och samiska rättigheter på nationell 
nivå. Etableringen av nationalparken var en utdragen process som var beroende av lo-
kala myndighetsrepresentanter som själva blev aktiva medskapare till hur naturskyddet 
utformades. Dessa fick hantera lokala, redan befintliga, konflikter och deras arbete be-
drevs med utgångspunkter som på vissa distinkta sätt tycks ha skilt sig från den natur-
skyddsideologi som den nationella förvaltningen företrädde.  

Parkbevakaren tycks ha laborerat med ett naturskydd som snarare än orördhet 
skyddade traditionella naturresurser från att förbrukas, så som fiskebestånd vilka lik-
                                                          
460 Remissvar från länsstyrelsen i Norrbotten, 2/4 1938. RA: JD, konseljakt nr 52, 26/11 1943.
461 Från skog och sjö, 1938:15.
462 Remissvar från NK respektive domänstyrelsen, 23/10 1943, 27/6 1938. RA: JD, konseljakt nr 59, 26/11 1943.
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som en odling av potatis producerade ett visst överskott utöver vad som behöver åter-
föras till jorden inför nästa säsong. Kanske omfattade han även andra och motstridiga 
idéer, men utifrån en resurscentrerad natursyn är det rimligt att anta att det mer strikta 
åtskiljandet av natur och kultur blev mindre relevant. Vad som hotar en bestämd re-
surs avgörs inte av om något räknas till sfären av natur eller sfären av kultur, något som 
mycket väl skulle ha kunnat spela in i fråga om parkbevakarens motvilja mot samernas 
fiske. Jag bedömer dock inte att enbart det faktum att samernas försäljning av fisk på 
ett ideologiskt plan gjorde det svårare att naturisera samerna utgör en sannolik förkla-
ring. Mot detta talar bland annat att parkbevakaren inte på något uttalat sätt förhöll sig 
till naturfolksidentiteten. 

För nyttjandet av nationalparksområdet fanns många olika intressen, både inom och 
utom ramen för naturskyddsregleringarna. Mellan renskötare och inbyggare i de 
svenska småorterna, och mellan olika kategorier av renskötare, tycks det på en generell 
nivå dessutom ha funnits mer eller mindre uttalade konflikter knutna till markan-
vändningen. Parkbevakarens ingripande mot samernas fiske förändrade de relativa för-
utsättningarna för de båda grupperna att tillgodose sina markintressen. Samtidigt var 
hans intresse av att skapa en i någon bemärkelse god relation med invånarna i stations-
samhällena, vars rättigheter beskars av nationalparken, förmodligen inte obetydligt. 
Anledningen är i synnerhet att det inte förefaller ha varit möjligt att förhindra regelö-
verträdelser enbart genom det repressiva bevakningsarbetet. Därför kan det åtminstone 
inte uteslutas att hänsynen till ortsbefolkningen bidrog till den motvilja som den sa-
miska markanvändningen mötte från parkbevakaren. Det ska dock tilläggas att park-
bevakningen givetvis även hade kunnat gynnas av en god relation med samerna, även 
om det kanske inte hade varit möjligt att förmå dessa att avstå från sina markrättig-
heter i parken.

Det motstånd som naturskyddets företrädare mötte från de samiska rättighetsutö-
varna ser ut att kunna förklaras med en jämförelsevis lägre nivå av förbehåll och osä-
kerheter. De klassbaserade motsättningar som fanns inom den samiska gruppen tycks i 
slutändan ha underordnats en samisk gemenskap som samfällt gav uttryck för sina rät-
tigheter, eventuellt i form av en egen moralekologi, det vill säga en rättsuppfattning 
som är delvis oavhängig den rättighetsuppfattning som myndigheter och andra grup-
per i lokalsamhället står för. Mot bakgrund av att Abiskodalen sedan lång tid tillbaka 
haft en central funktion för renskötseln framstår detta knappast som förvånande. Där-
till var de samer som fiskade i parken mer eller mindre beroende av jakt och fiske för 
sin försörjning. I jämförelse med den nationella nivån bedömer jag att samernas möj-
lighet att på den lokala arenan utgöra en aktiv part, både i kontakt med myndigheterna 
och genom att rent konkret manifestera sina rättighetsanspråk, var betydande. Sam-
mantaget uppstod således en förhandlingssituation som kraftigt skilde sig från den som 
legat till grund för hur relationen mellan naturskydd och samiska rättigheter fastställts 
nationellt. Utrymmet för denna förhandling vidgades också av den osäkerhet som 
uppstod av att utomstående parter, såsom länsstyrelsen och Naturskyddskommittén, 
dels var oeniga och dels baserade sina resonemang på godtyckliga uppfattningar om 
vad som var lämpligt, rimligt och fördelaktigt snarare än på rättsprinciper.  
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Trots stora ansträngningar att genom dokumentation belägga att den samiska markan-
vändningen hotade nationalparkerna misslyckades Naturskyddskommittén att över-
tyga flera centrala intresseparter om detta. Detta är kanske inte särskilt förvånande mot 
bakgrund av vad som framgått i de två föregående kapitlen om de samepolitiska in-
tressen som inte minst länsstyrelsen företrädde. 
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Ifrågasatta rättigheter i Muttos
Parallellt med konflikten i Abisko nationalpark sökte SNF efter nya områden som 
kunde göras till föremål för ytterligare en eller flera nationalparker. Detta kom i för-
längningen att utgöra en källa till ytterligare inspel i frågan om samiska rättigheter i 
nationalparkerna och den omförhandling av naturens gränser som hade inletts.

ETT NYTT LANDSKAP FÖR NATURSKYDD

Inom SNF fanns en målsättning om att hitta nya nationalparkskandidater som kunde 
identifieras som ursprungliga nordsvenska urskogar, en landskapstyp som var mycket 
svagt representerade inom de områden som dittills skyddats. Den naturskyddsengage-
rade jägmästaren och docenten i skogsskötsel Edvard Wibeck fick uppdraget att pre-
sentera förslag på skyddsvärda områden, vilket han formellt gjorde i samband med ett 
av SNF:s styrelsemöten i februari 1927. Wibeck var född 1877 i södra Sverige men 
hade varit verksam som jägmästare i trakten kring Muttos.463 Som forskare förestod 
han bland annat avdelningen för föryngringsförsök i Norrland vid Statens skogsför-
söksanstalt och som aktiv naturskyddare var han styrelseledamot i SNF 1927-1943 och 
dessutom redaktör för dess tidskrift under några år.464

De två områden som Wibeck pekade ut var Muttos och Sjávnja.465 Av dessa två 
förslag tycks han ha varit särskilt mån om Muttos som omfattade en areal på omkring 
sex kvadratmil i nuvarande Gällivare och Jokkmokk kommuner.466 Centralt i området 
ligger stora myrar och sjön Muttosjaure som får ett tillflöde från Muttosjåhkå och som 
avvattnas genom Muttosälven, två vattendrag som bitvis eroderat sig ner i djupa kan-
jondalar.467 Wibeck konstaterade att det var svårigheterna att flotta timmer på 
Muttosälven som medfört att ingen omfattande skogsavverkning förekommit.468

Däremot hade området brukats på många andra sätt. För fjällrenskötseln hade det 
tjänat som vinterbetesland och i träden fanns rikt med spår i form av barktäkter, 
gränsmarkeringar och stubbar. Även traktens bofasta befolkning hade hållit renar i 
Muttos och bedrivit viss myrslåtter. Idag finns där 82 registrerade fornlämningar, varav 
nio är husgrunder från historisk tid, och så sent som i slutet av 1800-talet fanns en fast 

                                                          
463 Muttos har också en försvenskad namnform, Muddus, som blev en del av det formella namnet på 
nationalparken. Jag kommer här att använda det idag mer vedertagna namnet, men redigerar inte det namn 
som tilldelades nationalparken. 
464 Nordisk familjebok. Uggleupplagan, supplement, s.o. ’Edvard Wibeck’, http://runeberg.org/nfcr/0657.html
[hämtat 2016-02-26]; Vem är det? Svensk biografisk handbok 1969, s.o. ’Edvard Wibeck’, 

http://runeberg.org/vemardet/1969/1039.html [hämtat 2016-02-26].
465 Sjávnja har också gått under namnet Sjaunia.
466 Lundgren, Staten och naturen, D. 2, 300 f.
467 Bevarandeplan Natura 2000: Muddus SE0820167. Luleå: Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2007, 6. 
468 Edvard Wibeck, ’Kring Muddussjön och Muddusälven’ i Sveriges Natur: Svenska Naturskyddsföreningens 
årsbok 1927. Stockholm: Sv. Naturskyddsföreningen, 1927, 38.
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bosättning i området. Uppkomsten av vissa skogstyper, så som lavgranhedar, har av 
ekologer direkt sammankopplats med människors nyttjande.469

När Wibeck 1927 presenterade Muttosområdet som ett nationalparksförslag var det 
dock dess avskildhet från civilisationens ordningsskapande krafter som betonades, detta 
trots att Muttossområdets orördhet senare tonades ner även av honom själv. För SNF:s 
medlemmar framhöll Wibeck att Muttos tillhörde den natur i landet som var allra 
minst utforskad.470 Samtidigt såg han en utveckling där kulturen flyttade sina bopålar 
allt närmare, allt längre in i den natur som därmed förlorade sina tidigare kvaliteter.

Helt förgätna och övergivna av människor får man dock icke tro att ens dessa ödsliga landsän-
dar äro. För varje år som går spänner vårt statliga såväl som enskilda skogsbruk över allt större 
områden av även dessa nejders gamla naturskogar. Avverkar- och flottarkojor växa hastigt upp 
vid sjöar och älvstränder allt längre upp i den forna ödebygden; vintertiden falla yxhugg och 
gnissla timmerlass på allt flera och flera ställen också däruppe, och på våren och sommaren ar-
betas och hojtas det längs flottlederna.471

Om det var så att Wibeck, som han senare hävdade, redan då börjat ifrågasätta samer-
nas naturfolksidentitet hade detta åtminstone inte infiltrerat de ödemarkskänslor han 
hyste inför de trakter som samerna sedan gammalt befolkade. Det avoga intresse som i 
sammanhanget kom att riktas mot den samiska markanvändningen var istället något 
som smög sig in i bakvattnet av den övergripande och redan fastställda bilden av en 
kulturens frontlinje som avancerade över jungfruliga naturmarker. I ett första skede 
skedde detta genom de vetenskapliga undersökningar som efterhand vidtogs för att 
klarlägga om området dög för att bli nationalpark.

Botaniska och skogliga undersökningar som på kommitténs uppdrag utförts av 
Henrik Hesselman och Erik Almquist blev klara 1931.472 Resultaten var i väsentliga 
avseenden negativa. Avverkningar ansågs ha skett i större delen av området och enligt 
Hesselman hade föryngringen och markbetäckningen drabbats hårt av renhjordarna 
som säsongsvis drevs längs med Luleälven. Deras omdöme var därför att områdets ur-
skogsstatus hade spolierats och att området därför inte kunde fylla syftet med en frid-
lysning. Almquist förstärkte detta budskap genom att framhålla att floran överlag var 
trivial och ointressant.473

Wibeck hade själv befarat att den skogsavverkning som ägt rum i Muttos skulle 
komma att användas som en invändning mot en mer extensiv reservatsareal. Han syf-
tade både på ”äldre tiders avverkningar” och på hyggen som blivit till genom att virket 
kunnat transporteras på den relativt sent anlagda Porjusbanan.474 Som svar på de 
                                                          
469 Ola Engelmark, Muttos = Muddus nationalpark: obändig mångfald, kulturarv och skogshistoria. Karlstad:
Votum, 2014, 74, 137–144. 
470 Wibeck, ’Kring Muddusjön och Muddusälven’, 36.
471 Ibid. 37.
472 De var båda disputerade botaniker knutna till Statens skogsförsöksanstalt respektive läroverket i Eskilstuna.
473 Protokoll, 12/9 1931 § 1. KVA: NKA.
474 Edvard Wibeck, ‘Nu eller aldrig! Några upplysningar och reflektioner om vår för närvarande
viktigaste naturskyddsfråga’ i Sveriges Natur: Svenska Naturskyddsföreningens årsbok 1931. Stockholm: Sv. 
Naturskyddsföreningen, 1931, 69. Se också Lundgren, Staten och naturen, D. 2, 303.
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förmodade invändningarna implementerade Wibeck ett sätt att resonera som i viss 
mån distanserade sig från de sedan tidigare omhuldade idealen om orördhet och ur-
sprunglighet. Han intog nämligen ståndpunkten att det väsentliga ur naturskyddssyn-
punkt istället var att det mänskliga inflytandet inte inneburit att det försvunnit någon 
”växt-art eller överhuvud taget några helt omistliga värden”. Istället för att fästa allt-
för stor vikt vid hur kraftiga avtryck kulturen hade lämnat efter sig ville Wibeck såle-
des rikta intresset mot de värden som lämnats oskadda. Skadorna skulle ändå tids nog 
försvinna menade han.475 Föreställningen om ett tidlöst naturtillstånd som var i behov 
av skydd för att inte fördärvas av kulturen fanns kvar, men fokus förflyttades ändå bort 
från orördheten som sådan. 

Det var emellertid inte givet att det var detta synsätt som skulle vara vägledande i 
bedömningen av Muttos. Inte minst botanikern Hesselman, som 1933 blev ledamot i 
Naturskyddskommittén, har betecknats som ortodox i sin uppfattning om att endast 
helt orörd och ursprunglig natur borde göras till föremål för naturskydd.476 Därför är 
det särskilt viktigt att uppmärksamma att även hans inställning i denna fråga faktiskt 
kom att förändras. Sommaren 1932 förkunnade han tillsammans med Wibeck att om-
rådet var ”synnerligen förtjänt” av att avsättas som nationalpark. Djurlivet och de 
egendomliga landskapsformerna, som lyftes fram som motiv, fick uppenbarligen kom-
pensera för att området inte kunde klassificeras som orört. De bestod med andra ord 
med några av de intakta värden som enligt Wibecks argumentation var tillräckliga för 
att ligga till grund för skydd som nationalpark. Deras slutsats baserade sig närmast på 
yttranden från jägmästarna i 26 av de revir som ansågs ligga mest avsides och som där-
för med störst sannolikhet förväntades rymma skyddsvärda skogsområden.477

De ingångna cirkulärsvaren hava visat, att äldre och nyare avverkning redan hunnit övergå den 
nordsvenska barrskogsregionen så pass fullständigt, att man vid ett eventuellt avsättande av ett 
större nationalparksområde inom denna zon, efter allt att döma torde vara nödsakad att anlägga 
mindre rigorösa synpunkter, än som i och för sig hade varit önskvärda.478

Jägmästarna tycks ha kunnat förmedla för mycket information om hur skogen brukats 
för att det någonstans i det nordsvenska skogslandskapet skulle vara möjligt för natur-
skyddarna att ta begrepp som ursprunglig och orörd som utgångspunkt. Att denna typ 
av information blev tillgänglig vid detta tillfälle, men inte när de första nationalpar-
kerna instiftades 1909, skulle kunna förstås som en konsekvens av att det inte var för-
rän nu som naturskyddarnas blickar riktats mot skogslandskapet. Tidigare hade det 
varit fjällandskap och endast mindre skogsområden som varit aktuella men i det här 

                                                          
475 Wibeck, ’Nu eller aldrig!’, 69. Kursivering i original. Inriktningen mot ursprunglighet fortsatte dock att vara 
framträdande även framöver. Jag bedömer att Wibecks resonemang pekar i samma riktning som den mer distinkta 
ideologiska avvikelse som Lundgren beskriver som ett intresse för ”… skogens biologiska tillstånd snarare än dess 
ålder” apropå avsättandet av Fiby urskog som naturreservat 1965. Lundgren, Staten och naturen, D. 2, 313, 334.
476 Lundgren, Staten och naturen, D. 2. 311.
477 Rapport från Wibeck och Hesselman till KVA, 1/7 1932. RA: NFA, vol. F 5:5. Se även Lundgren, Staten och 
naturen, D. 2, 7. 
478 Ibid. 8. Kursiverad text är understruken i original.
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fallet fanns det en uttalad avsikt att skydda ett skogsområde av relativt omfattande 
areal.479 Det medförde dels att det fanns tillgång till ett institutionaliserat nätverk av 
erkända praktiker i form av jägmästare med stor lokalkännedom, dels att det blev fråga 
om en landskapstyp som inom en svensk medvetandesfär generellt utgjorde en mer 
bekant miljö för traditionellt och industriellt nyttjande. Den senare omständigheten 
kom exempelvis till uttryck i Hesselmans utlåtande om att renhjordarna drabbat för-
yngringen i området, ett ordval som inte reflekterade någon allmän naturskyddstermi-
nologi utan som refererade till ett helt forskningsområde som utvecklats specifikt med 
och för det svenska skogsbruket.480 Någon motsvarande bruksbaserad kunskaps-
produktion hade inte kommit till användning i naturskyddarnas tolkning av fjäll-
landskapet, inte för att en sådan inte fanns, utan därför att dess upphovsmän, renskö-
tarna, inte getts möjlighet att bidra till naturskyddets utformning. 

Genom att naturskyddarna hamnade i ett beroendeförhållande till jägmästarna 
överfördes definitionsmakt över naturen till en ny kategori av personer vilkas verklig-
hetsförståelse tidigare inte haft något större inflytande vid nationalparksetableringar. 
Samernas uppfattning tillmättes fortfarande inte någon betydelse, men möjligen hade 
avståndet till naturskyddspolitikens riktningsgivande samtal krympt genom jägmästar-
nas måhända något starkare lokalförankring. Att dynamiken mellan olika gruppers 
tillgång till definitionsmakten, och inte minst spänningen mellan teoretiker och prak-
tiker, har varit en viktig faktor i den svenska naturskyddshistorien styrks också av tidi-
gare forskning. Jägmästare är dessutom en yrkeskategori som även tidigare förekommit 
som kritiker när områden skyddats utifrån påståenden om ursprunglighet.481 I det här 
fallet förefaller alltså en scenförändring i detta avseende ha drivits fram på grund av
avsaknaden av starka nationalparksförslag och av att utgångsläget istället endast bestod 
i avsikten att skydda en viss naturtyp inom skogslandskapet. 

Hur jägmästarnas relation till samerna konstituerades redogörs här för med hjälp av 
några smärre konstateranden. Jägmästare hade sedan 1915 utbildats genom en särskild 
utbildning vid Skogshögskolan och ansvarade för den lokala förvaltningen av kro-
noskogarna. Dessförinnan skedde utbildningen vid Skogsinstitutet och vid båda in-
stitutionerna var undervisningen tydligt inriktad mot förvaltningsuppgifter inom 
storskogsbruk.482 Som en följd av efterfrågan på trävaruprodukter i övriga Europa och 
utbyggnaden av flottleder och annan transportinfrastruktur hade träden i de nord-
svenska skogarna allt sedan mitten av 1800-talet börjat betinga ekonomiska värden för 
den svenska industrin. Den främre gränsen för skogsbolagens uthuggningar försköts 
successivt norrut och mot inlandet från sågverk vid kusten.483

                                                          
479 Lundgren, Staten och naturen, D. 2, 300 f.
480 Hesselman bedrev själv forskning inom detta område inom Statens skogsförsöksanstalt. Se Karl-Göran 
Enander, Skogsbruk på samhällets villkor: skogsskötsel och skogspolitik under 150 år. Umeå: SLU, 2007, 75.
481 Lundgren, Staten och naturen, D. 1, 408 f.; Lundgren, Staten och naturen, D. 2, 300 f. 342–368.
482 Vadim Söderström, ’Jägmästarutbildningen under 150 år’ i Skogshögskolan 150 år: problem och idéer i svenskt 
skogsbruk 1828-1978, red. Jöran Fries & Jan Zimmerman. Uppsala: SLU, 1978, 33-39; Enander, Skogsbruk på 
samhällets villkor, 79.
483 Jörgen Björklund, Den nordeuropeiska timmergränsen i Sverige och Ryssland. Umeå: Kulturgräns norr, 1998, 
36 f.
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Rennäringens direkta exploatering av växande träd var mycket begränsad men att 
det ändå uppstod en viss konkurrens framgår av den nya renbeteslag som antogs 1928. 
Där förbjöds bland annat samerna att kalavverka i de fall det saknades tvingande skäl 
och vid uttag av virke till byggnader och rengärden ställdes krav om att detta skulle 
ske först efter anvisning eller utsyning av en skogstjänsteman. Syftet var att sätta sa-
mernas skogsfång ”i överenstämmelse med de fordringar, som måste ställas på en rat-
ionell skogshushållning”.484 Att detta föranledde inskränkningar i de samiska 
rättigheterna förklarade lappfogdarna Österberg och Holm med att samerna inte alltid 
”iakttagit tillbörlig varsamhet”.485 Även efter lagändringen förekom det i 
jägmästarleden ett missnöje med den samiska markanvändningen. Det visar de 
remissvar som lämnades 1938 med anledning av Naturskyddskommitténs krav efter 
händelserna i Abisko. Jägmästaren i Jukkasjärvi anförde vid detta tillfälle att samernas
trädhuggning sedan lång tid tillbaka hade skett i strid med principerna för god 
skogsvård och att de i vissa trakter hotade skogens bevarande och återväxt. Både denne 
och överjägmästaren i övre Norrbotten argumenterade på detta sätt för att de samiska 
rättigheterna reviderades, inte bara inom nationalparkerna utan på all kronomark.486

Domänstyrelsen hade å sin sida framfört uppfattningen att renskötseln var oförenlig 
med modernt skogsbruk.487 Rennäringen uppfattades alltså som en konkurrent till det 
svenska skogsbruket och jägmästarna var uppenbarligen intresserade av att synliggöra 
detta förhållande. Den historiska erfarenheten var i ett längre perspektiv tveklöst den 
att andra näringar, så som järnframställning och fiske, hade fått ge vika när 
konkurrensen med skogsbruket identifierats.488  

Den uppmärksamhet som redan tidigt i processen riktades mot samisk markan-
vändning skavde precis som i konflikten i Abisko mot naturskyddslagstiftningens un-
dantagsbestämmelser för detta bruk. Renhjordarna som drevs längs med Luleälven ut-
pekades för att ha orsakat skador på marktäcket, vilket i sin tur översattes till skador på 
naturen. Vad innebar det för inställningen till de spår som samma renhjordar fortsatte 
att lämna även när de uppströms passerat gränsen till Stora Sjöfallets nationalpark? 
Spåren omnämndes förvisso redan i samband med att nationalparken instiftades 1909 
men då som en del av naturen. Einar Lönnberg hade jämfört renhjordarnas spår med 
dem av fjällräv: ”av fjällräf syntes märken däruppe, liksom det äfven kunde märkas att 
Gällivarelapparnas renar plägade draga fram här”.489

Uppmärksamheten som i skogslandskapet riktades mot den samiska markanvänd-
ningen vägdes inte heller upp av att orördhet tenderade bli ett mindre viktigt krite-

                                                          
484 Första lagutskottets utlåtande nr 29, 1928, 5.
485 Claes Österberg & Johan Olof Holm, ’Yttrande från lappfogdarna i Norrbottens län angående Kungl. 
Vetenskapsakademiens framställning om ev. revision av lagen om nationalparker’, 11/1 1928. RA: JD, konseljakt 
nr 36, 24/11 1932.
486 Skrivelser 18/11 1938 respektive 25/10 1938. RA: JD, konseljakt nr 59, 26/11 1943.
487 Alvå, Lindblad, Rumar & Nilsson, Samernas sedvanemarker, 236.
488 Björklund, Den nordeuropeiska timmergränsen i Sverige och Ryssland,. 36; Erland Mårald, 'Sandslån: mellan 
urskogen och världen' i När dalen var röd och kusten blev hög, red. Erland Mårald. Umeå: Umeå univ. 2008, 84.
489 Einar Lönnberg, ’De båda stora lappländska nationalparkerna: Stora Sjöfallet och Sarjek’ i Sveriges Natur:
Svenska Naturskyddsföreningens årsbok 1910. Stockholm: Svenska Naturskyddsföreningen, 1910, 37.
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rium för naturskyddarna. Vad som eventuellt kunde tålas som historisk eller pågående 
markanvändning var för den skull inte en del av naturskyddarnas vision om national-
parkens framtid. Idealet om att, i en framåtsyftande mening, lämna naturen ostörd var 
med andra ord intakt och tanken var att ”kulturspåren” skulle försvinna med tiden. I 
Muttosfallet framstår istället den insnävning som ägde rum av motiven till national-
parken, det vill säga ett fokus på djurliv och landskapsformer, som en viktig drivkraft 
till varför de samiska renskötarna bemöttes som ett hot. Att samerna och rovdjuren var 
varandras bittraste fiender var en sanning som till och med lärdes ut av statens egna 
nomadskolor.490 Det bör dock framhållas att mer specifika motiveringar av detta slag i 
sig inte var något nytt och att valet att motivera nationalparken utifrån djurlivet inte 
enbart kan hänföras till att skogslandskapet medförde nya förutsättningar.491

Bild 13. Muttos områdets läge i förhållande till Stora Sjöfallets och Sareks nationalparker. Ur pro-
position nr 48, 1942, bilaga B (beskuren).

RENSKÖTARNA KEMI FLYTTAR IN I MUTTOS

Nästa skede i relationen mellan naturskyddare och samer i Muttosfallet inträffade un-
der vårvintern 1932. Nyinflyttade samer uppförde då en renhägnad i Muttosområdet 
vilket några månader senare kom till Naturskyddskommitténs kännedom genom Do-
mänstyrelsen.492 Till hägnaden, som var knappt fem och en halv kilometer lång, hade 

                                                          
490 K. B. Wiklund, Nomadskolans läsebok: Andra boken. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1921, 46 ff, 103.
491 Lundgren, Staten och naturen, D. 1, 147.
492 För detta beviljade länsstyrelsen dem ett räntefritt lån på 1200 kr från Carolina Mannerstråles fond. Det 
framgår att Lappfogden Ragnar Pappilla och familjerna Kemi på något sätt samrått om längd och placering. Se: 
Skrivelse till länsstyrelsen 4/4 1932, handling 671. LH: LND, vol. B1:2; Utdrag ur protokoll hållet inför 
länsstyrelsen i Norrbottens län å landskansliet i Luleå, 6/4 1932, handling 237. LH: LND, vol. A 2 C:5.
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enligt uppgift 647 tallar, 1246 granar samt 804 döda torrträd avverkats. Kommittén 
skickade frågan vidare till Wibeck och Hesselman, som hade fått i uppdrag att utar-
beta ett förslag om att avsätta Muttos som nationalpark.493 I sitt yttrande beklagade 
dessa dock inte bara renhägnaden utan framförallt den samiska bosättning som gett skäl 
till den. De samer det gällde hade med statens auktoritet tvångsmässigt förflyttats till 
platsen med anledning av renbetesöverenskommelsen med Norge. De båda naturskyd-
darna lade stor vikt vid att det rörde sig om en stadigvarande vistelse för de två 
renskötarfamiljerna. Detta skulle med stor säkerhet innebära, menade de, att de större 
rovdjuren i området blev utrotade. Det gällde björn och järv, och kanske också mård. 
Något som är värt att påminna om är att Wibeck och Hesselman motiverat en nation-
alparksbildning genom att lyfta fram just djurlivet. De ansåg nu att detta djurliv var 
hotat i sin helhet. 

Även för den övriga djurvärlden, icke minst ett så skyggt och ömtåligt djur som sångsvanen, 
skulle en lappinvasion i de förut helt folktomma ödetrakterna betyda en förändring till det 
sämre.494

De redovisade inte på vad de baserade sina slutsatser om följderna av skillnaden mellan 
fasta och rörliga bosättningar men tycks mer eller mindre ha velat låta distinktionen bli 
en gränsvakt för vad som kunde tålas inom den skyddade naturen. Därmed anspelade 
de, medvetet eller omedvetet, på den traditionella associationen mellan bofasthet och 
kultur. De samer som hade flyttat in tillhörde gruppen skogssamer, en kategori som i 
föreställningen om samiskhet var tydligt marginaliserad i den svenska samepolitiken.
Det hade ofta varit möjligt att avfärda dem genom att hävda att de inte var äkta samer 
och fram till 1917 fanns en diskussion om huruvida skogsrenskötsel alls skulle tillåtas. 
Skogssamerna levde överlag tätare inpå de svenska jordbrukarna, både materiellt, ge-
nom att konkurrera om naturresurser, och kulturellt, bland annat genom att ofta kom-
binera renskötsel och jordbruk. Distansen till den svenska civilisationen var för liten för 
att de skulle passa in i det identitetsschema som krävde en tydlig rågång mellan svenskt 
och samiskt.495 Även om naturskyddarna inte explicit använde sig av beteckningen 
”skogssamer” eller ”skogslappar” ligger det nära till hands att förstå deras argumen-
tation mot denna bakgrund. Att det även tidigare funnits fasta bosättningar inom 
Muttosområdet kommenterade de inte. Deras uppmaning till kommittén var att för-
söka förmå civildepartementet att se till så att samerna anvisades till ett annat område, 
det vill säga att åstadkomma ytterligare en tvångsförflyttning.496

De inflyttade renskötarna hade tidigare tillhört Talma lappby norr om Torneträsk. I 
lappfogdearkivets handlingar är det bröderna Johan Nilsson Kemi (f. 1893) och 
Nikolaus Nilsson Kemi (f. 1901) som nämns vid namn, men dessa medförde även sina 
                                                          
493 Protokoll, 10/6 1932, § 1 samt förteckning över akter rörande Muttos, bifogad Wibeck och Hesselmans förslag 
för Muttosområdets avsättande till nationalpark, december 1937. KVA: NKA, Ink. brev och skrivelser 1937-1938 
(2).
494 Skrivelse från Wibeck och Hesselman till NK (avskrift), 1/7 1932. RA: NFA, vol. F 1 a:15.
495 Mörkenstam, Om "Lapparnes privilegier ”, 107–110; Lantto, Lappväsendet, 179 f. 
496 Ibid.



124 ~

familjemedlemmar.497 Till familjerna hörde en kvinna vid namn Brita Johanna 
Valkeapää som också omnämns och i vissa fall getts titeln hushållerska. Enligt renläng-
derna från 1937 var hon gift med Nils Kemi.498

Bild 14. Johan Kemi reste till Stock
holm med juridiskt biträde av N. F Johans
son för att försöka upphäva beslutet om 
tvångsförflyttning. ’Två Vittangilappar be 
för sitt renbete. Söka konungens nåd’. Da
gens Nyheter 7/1 1929, 1.

                                                          
497 Etnografen Ernst Manker beskrev 1968 familjerna som då bestod av sammanlagt åtta personer. De flyttade 
säsongsvis mellan tre olika visten med så kallade klykstångskåtor. Renarna, som hölls relativt tama, drevs mellan 
vistena i klövjerajder barmarkstid och mjölkades under begränsade perioder sommar och höst. Manker, 
Skogslapparna i Sverige: Fältanteckningar. Stockholm: 1968, 74.
498 Nils var även namnet på bröderna Kemis far, som dock var avliden. Åsa Nordin, Relationer i ett samiskt 
samhälle: En studie av skötesrensystemet i Gällivare socken under första hälften av 1900-talet (Umeå: Umeå univ. 
2002), http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-56797 (hämtad: 23/9 2015), 131, fotnot 5. 
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Tvångsförflyttningen till Muttos innehåller många turer och blev i slutändan föremål 
för ett regeringsbeslut. Redan 1927 ålade länsstyrelsen bröderna, med hot om vite, att 
samma år flytta sin renskötsel från betesmarkerna för Talma och Saarivuoma lappbyar 
norr om Torneträsk till det område som inbegrep Muttos. Orsaken var liksom i de fall 
som tidigare omnämnts den renbeteskonvention som staten förhandlat fram med den 
norska staten om de svenska renskötarnas tillträde till sommarbetesmark i Norge. An-
talet renar som fick föras över gränsen inskränktes och därmed blev renarna, särskilt i 
de nordligaste lappbyarna, övertaliga i relation till betestillgången. För att minska an-
talet renar i de drabbade lappbyarna hade lappväsendet genomfört tvångsförflyttningar 
under hela 1920-talet.499 Som skäl till att just bröderna Kemi tvingades flytta uppgav 
lappfogden att de i strid med bland annat byaordningen hade låtit sina renar beta året 
om på vinterbeteslanden och intilliggande lappbyars marker.500 De skriver själva i en 
inlaga att deras far upphörde med fjällrenskötseln, det vill säga med längre flyttningar 
med renarna under sommaren, omkring 25 år dessförinnan och att de i första hand 
önskade bedriva skogsrenskötsel. Hellre än att flytta till Muttos förklarade de sig dock 
villiga att övergå till fjällrenskötsel, och att de befann sig i Muttos under stor motvilja 
och personlig förlust framgår också av deras återkommande försök att undgå påbu-
det.501 I en annan inlaga skriver de bland annat att

… ävensom när de berg, sjöar och bäckar på vilkas stränder vi äro födda, uppväxta och hittills 
levt, äro så fastnad i vårt sinne att det, när vi måste det med påtryckning lämna, det känns i våra 
hjärtan lika tungt som landsflykt till Sibirien.502

Familjerna Kemis kamp med myndigheterna går att följa på en relativt detaljerad nivå 
genom det material som finns bevarat i lappfogdearkivet och i de konseljakter som 
upprättades i samband med regeringsbeslutet i deras ärende. Johan Kemi reste personli-
gen till Stockholm 1929 för att lägga fram sin sak och försöka få till stånd en korrige-
ring av de regionala myndigheternas beslut. Deras fall uppmärksammades både i lokal-
och rikspress.503 Efter flera försök att få uppskov, och efter att länsstyrelsen utdömt 
vite, förflyttade lappväsendet på egen hand en stor andel av renarna till Muttos 1931, 
sammanlagt 180 individer, medan familjerna Kemi trots detta motsatte sig att följa 
med. I vad lappfogden tolkade som ett försök att undgå tvångsflytten hade äganderät-
ten till renarna då skrivits över till Brita Johanna Valkeapää.504 Tills sist förklarade 
Valkeapää och bröderna Kemi att de var beredda att flytta men eftersom renarna 
vandrade tillbaka till Jukkasjärvi dröjde det ändå till 1932 innan flytten slutligen hade 

                                                          
499 Lantto, Tiden börjar på nytt, 88 ff.
500 Yttrande från Johan Olof Holm till länsstyrelsen, 19/2 1929. RA: SD, konseljakt nr 29, 26/4 1929.
501 Skrivelse från Johan och Nikolaus Kemi till K. Maj:t, 4/4 1929, SD, konseljakt 26/4 1929, nr 29, RA. 
502 Skrivelse från Johan och Nikolaus Kemi genom ombud till K. Maj:t, 30/12 1928. RA: SD, konseljakt nr 29, 
26/4 1929. 
503 ’Två Vittangilappar be för sitt renbete, söka konungens nåd’, Dagens Nyheter 7/1 1929; ’Det bedrövliga
trasslet med bröderna Kemis renhjord’, Haparandabladet, 14/3 1931.
504 Skrivelse från lappfogden till länsstyrelsen, mars 1931 [datum saknas]. LH: LND, vol. E II:1 b. 
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genomförts. De ska då ha haft med sig omkring 375 renar.505 Mot bakgrund av den 
handlingskraft de uppvisat är det inte otroligt att familjerna Kemi aktivt försökte på-
verka även den händelseutveckling som initierades av nationalparksplanerna mer än 
vad som framgår av det källmaterial som finns att tillgå. Förhistorien omnämndes till 
viss del också i riksdagen, till familjernas såväl för- som nackdel, när frågan om en ny 
tvångsförflyttning avhandlades tillsammans med nationalparksförslaget 1942.506

IDEOLOGISKA MENINGSUTBYTEN

Kommittén beslöt med anledning av Wibecks och Hesselmans utlåtande att kontakta 
länsstyrelsen i Norrbotten för att försöka få till stånd en ny tvångsförflyttning av fa-
miljerna Kemi, bort från Muttos. De ville också försäkra sig om att ytterligare inflytt-
ningar till Muttos förhindrades. Dessa åtgärder ansågs av kommittén som ”oundgäng-
ligen nödvändiga”.507 Lundgren noterar att nödvändigheten enligt kommitténs proto-
kollsanteckningar uppkom av att nationalparksbildningen hotades av ”lapparnas åver-
kan å skog och naturförhållanden i övrigt”, trots att den skogliga aspekten i övrigt to-
nades ner vid denna tidpunkt.508 Såväl motiveringen till nationalparken som Wibecks 
och Hesselmans utlåtande hade istället fokuserat på djurlivet. Min tolkning är att detta 
var ett uttryck för att de olika ärenden som berörde samer hade förenats i en gemen-
sam problembild i kommittéledamöternas medvetanden. ”Åverkan å skog” var en del 
både av den problemformulering som tidigare erhållits från Erik Bergström och de 
rapporter som kom från Abisko nationalpark och därför är det inte helt obegripligt om 
detta kom att upprepas även när hotet egentligen ansågs beröra djurlivet i första hand.  

Efter att ha tagit del av Naturskyddskommitténs önskemål inhämtade länsstyrelsen 
ett yttrande från lappfogden Ragnar Pappila, bekant från konflikten i Abisko, och fick 
ett skarpt formulerat svar. Försökte Naturskyddskommittén att i tysthet skapa ett 
precedensfall för att införa ett nytt och främmande nationalparksinstitut i svensk rätt? 
Han framhöll att det, som nationalparkslagen var skriven, inte fanns något som helst 
stöd för att inskränka samernas rätt till renbete, jakt och fiske även i det fall Muttos
skulle bli nationalpark. Av intresse i detta sammanhang är att Pappila tycks ha haft en 
klar insikt i den principiella innebörden av Naturskyddskommitténs krav.

En betänklig ensidighet synes (…) vidlåda en naturskyddsrörelse (…) som förbiser, att den 
människogrupp, som sedan urminnes tider lever och vistas i ett land, hör till landets ”natur” i 
lika hög grad som de därstädes kringströvande vilddjuren, låt vara att dess utforskande ej faller 
under zoologiens och forstvetenskapens domvärjo.509

                                                          
505 Skrivelse från lappfogden till länsstyrelsen, 4/4 1932. LH: LND, vol. B1:2. 
506 AK 12:97, 107.
507 Protokoll, 23/5 1932, § 4. KVA, NKA.
508 Lundgren, Staten och naturen, D. 2, 308.
509 Yttrande tillställt länsstyrelsen, 22/2 1933. LH: NLL, vol. D I b:10.
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Tagen ur sitt sammanhang skulle citatet kunna tas för ett uttryck för en även ur ett 
nutida perspektiv mycket progressiv uppfattning om förhållandet mellan natur och 
kultur – en där gränserna suddas ut och naturen relativiseras. I själva verket är det 
dock, mer specifikt, samerna som Pappila åsyftar här och stannar vi inom den histo-
riska kontexten framstår hans invändning istället som ett explicit försvar för segregat-
ionspolitikens grundvalar, så som de ger sig till känna i tidigare kapitel. Denna slutsats 
följer av insikten att lappfogden knappast avser att ifrågasätta natur-kulturdikotomin
som sådan, eller åtskillnaden av vilddjuren från människogrupper med historisk lokal-
förankring i allmänhet. Lite tillspetsat kan hans formulering förklaras med att det inte
är samernas anknytning till en befolkning många hundra år tillbaka i tiden, utan att 
han i väsentligt avseende antar att de utgör detta folk, som för Pappila gör dem till en 
del av naturen.510 Med andra ord, och för att tala med antropologen Johannes Fabian,
förnekas de samtidighet, förnekas de tidslig åtskillnad från tidigare generationer, inom 
en världsbild som räknar tiden i utvecklingsstadier.511 Tjänstemännen inom lappväsen-
det hänföll omedelbart till en mycket principiell argumentering och den starka reakt-
ionen visar på hur Naturskyddskommitténs nya inställning var obekväm för den segre-
gationsinriktade samepolitikens företrädare. Genom sitt gemensamma idéarv kommu-
nicerade två till synes skilda politikområden. 

Inte heller i den mer handfasta frågan om vilka konsekvenser renskötseln skulle få
för djurlivet gjorde Pappila samma bedömning som Wibeck och Hesselman. Han på-
pekade att det hade bedrivits skogsrenskötsel i Muttos sedan urminnes tider och att 
björnstammen blivit påfallande större i de redan existerande nationalparkerna, fjäll-
renskötseln till trots. Erfarenheten visade, ansåg han, att de större rovdjuren sökte sig 
till just de områden där det fanns renar eftersom de utgjorde viktiga bytesdjur. Örnbe-
ståndet hade enligt Pappila redan stärkts genom att skogsrenskötseln nu hade återin-
förts.512

Såväl lappfogdens som länsstyrelsens svar återgavs i sin helhet av Norrbottens-Ku-
riren.513 Länsstyrelsen instämde med lappfogden och valde att inte tillmötesgå Natur-
skyddskommitténs önskemål. Landskansliet fyllde på med ett påpekande om att det 
tilltänkta nationalparksområdet hade använts som sommarbetesmark för ett par tusen 
renar så sent som omkring 1918. Detta skulle jämföras med Kemis 350 renar. I likhet 
med Pappila underströk de också att de ansåg att ”lapparna med deras visten, bohag-
sting och renar icke borde utgöra någon störande bild ens i en nationalpark”.514

Länsstyrelsen lyfte särskilt fram att bröderna Kemi representerade ”en mycket god, 
gammeldags renskötsel med renarna i hand året om, mjölkning av renarna o.s.v.”.515

                                                          
510 Det är också så han tolkas av Edvard Wibeck som sätter likhetstecken mellan lappfogdens uppfattning och de 
antaganden som gjorts i lagen om nationalparker, dvs. ”… betraktelsesättet av lapparna såsom varandes ett 
’naturfolk’”. Yttrande från Edvard Wibeck till NK, 2/6 1933, 5. RA: NFA, vol. F 5:5.
511 Fabians teoretiska ansats återges i inledningskapitlet under rubriken Natur och kolonialism.
512 Yttrande tillställt länsstyrelsen, 22/2 1933. LH: NLL, vol. D I b:10.
513 Norrbottens-Kuriren, 27/5 1933.
514 Skrivelse från länsstyrelsen till NK, 19/5 1933. LH: NLL, vol. D I b:10. Argumenten återkom i länsstyrelsens 
remissvar 19/6 1940. RA: NLL, vol. A 2 c:7.
515 Ibid.
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Distinktionen mellan gammeldags och urartad renskötsel, mellan bra och dåliga samer, 
levde starkt inom samepolitiken. Den hade likaså legat till grund för Erik Bergströms 
problematisering av tvångsförflyttade samer. Det framstår som om länsstyrelsen vid det 
här tillfället ville försöka ta initiativet och tydligt signalera att denna differentiering 
inte skulle gå att använda. Samtidigt avväpnades därmed även den betydelsetunga dif-
ferentiering mellan stadigvarande och säsongsvisa bruk som Wibeck och Hesselman 
försökt upprätta. Även om de två familjerna i Muttos inte flyttade lika långa sträckor 
som fjällsamerna kunde de ändå inte räknas till civilisationen, var budskapet. Natur-
skyddskommittén fick därmed svårare att hävda att det bara var vissa samer utanför 
normen som utgjorde problemet. I det avseendet hade det skett en förskjutning i na-
turskyddarnas ifrågasättande av naturfolksidentiteten. 

Samma distinktion som länsstyrelsen gjorde hade för Edvard Wibeck precis motsatt 
innebörd. Det var just familjerna Kemis intensiva renskötsel med aktiv vallning och 
vakthållning inom Muttos som utgjorde en fara för djurlivet. Han menade att länssty-
relsen skapade begreppsförvirring genom att inte göra skillnad på förekomsten av renar
och samers fasta bosättning inom området. Det var inte renarna som utgjorde ett pro-
blem, utan människorna. Samer hade enligt Wibeck en starkt fientlig inställning till 
rovdjuren eftersom renarna var rovdjurens bytesdjur, och deras skinn därtill hade ett 
ekonomiskt värde. Om Pappila frammanade bilden av harmoni mellan samer och rov-
djur var Wibecks bild den av absolut konflikt. I det fall att björnarna hade ökat i antal i 
de befintliga nationalparkerna skulle det sättas i samband med att det vad gällde dessa 
rådde jaktförbud även för samer. För varg och järv var det inte tal om någon ökning 
och huruvida örnarna blivit fler i Muttos var omöjligt att veta, anmärkte han.516

Det var som en respons på Pappilas och länsstyrelsens principiella argumentering, 
som även Wibeck blev mer uttalad om naturskyddarnas positionsförflyttning. Han 
gjorde gällande att synen på samerna som ett naturfolk med särskild samhörighet med 
den lappländska naturen var föråldrad. Bland naturskyddare hade uppfattningen enligt 
Wibeck börjat förändras redan kort efter instiftandet av nationalparkerna 1909.

Att våra nutida lappar, vilka i boklig bildning icke stå efter den bofasta befolkningen, hava ra-
dio och moderna jaktvapen samt en ofta icke föraktlig merkantil företagsamhet, icke längre 
kunna och böra betraktas såsom ett ”naturfolk”, vars tillvaro under alla omständigheter är 
önskvärd och bör vara priviligierad inom nationalparkerna, är väl numera alldeles uppenbart för 
envar, som verkligen vill se objektivt på denna fråga. 

Lapparna, och tydligen icke minst de till Muddusområdet nyinflyttade, representera en kultur-
form, som lika fullt som den åkerbrukande nybyggarens söker att omdana och tillrättalägga den 
omgivande naturen för sina speciella, mänskliga syften.517

Wibecks tes om att samerna började ses som ett hot mot naturen som en följd av ett 
förment avancemang i teknologiskt eller kulturellt avseende kompliceras av de exem-
pel han i senare sammanhang kom att ge på detta hot. Bland annat tog han upp prakti-
                                                          
516 Yttrande från Edvard Wibeck till NK, 2/6 1933. RA: NFA, vol. F 5:5.
517 Ibid. Kursiverad text understryken i original.
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ker som förekommit bland samiska renskötare under mycket lång tid, som att de fällde 
lavträd vid dåligt renbete.518 Det utesluter dock inte att bildning, moderna jaktvapen 
och radio var markörer som bidrog till en omvärdering av samisk markanvändning i 
sin helhet. Det förefaller dock svårt att hävda att det var dessa moderniteter som ge-
nerellt orsakade det som naturskyddarna betecknade som skador på den skyddade na-
turen. Exempelvis bör det beaktas att den sammanställning som Naturskyddskommit-
tén presenterade av hur skador uppkommit knappast präglades av bruk som var nya för 
rennäringen:

Skadegörelse genom större renhjordars betning;
skogsskövling i samband med uppförande av renstängsel;
skogsskövling genom lavtäkt om vintern, för vilket ändamål träden avhuggas ungefär vid 
brösthöjd;
skadegörelse å trädvegetationen genom nävertäkt;
utrotning av fiskebeståndet inom sjöar och vattendrag; samt
skadegörelse i samband med lappars tillfälliga eller stadigvarande bosättning inom national-
park.519

Sammanställningen indikerar att det skett en ideologisk förskjutning som inte kan för-
klaras av förändrade levnadsmönster hos renskötarna eller nya insikter om skillnader i 
markanvändningen mellan olika grupper av samer. I vissa fall går det att tänka sig att 
markanvändningstyperna, trots lappväsendets arbete för att upprätthålla traditionella 
renskötselmetoder, antagit nya former i någon mån. Det förefaller dock inte troligt att 
karaktären hos sådant som renstängsel, nävertäkter och betning genomgått någon av-
görande förändring. Naturskyddskommittén påstod heller inte att det bara var mar-
kanvändningens intensitet eller omfattning som gjorde den till skadegörelse. I fallet 
med Abisko nationalpark förnekade kommittén exempelvis inte riktigheten i Kam-
markollegiets uppfattning om att den eventuella skadegörelsen på skogen var av föga 
omfattning utan framhöll endast vikten av att kunna förhindra också skadegörelse i 
mindre skala.520

Även om Wibecks analys av orsakssambanden inte är tillförlitlig bekräftar hans ut-
saga det förväntade, att naturskyddare var medvetna om och hade ett behov av att 
tolka och förklara den omförhandling som ägde rum, liksom resultatet av denna. Den 
talar också för att Naturskyddskommitténs fotbyte inte skedde isolerat från den vidare 
kretsen av naturskyddare. Samtidigt indikerar hans relativt utförliga argumentation, 
riktad till andra naturskyddare, kanske att diskvalifikationen av naturfolksidentiteten 
inte var riktigt så självklar för alla som han gjorde gällande. Det kan noteras att Na-
turskyddskommitténs ordförande Einar Lönnberg samma år, 1933, hänvisade till sa-
mernas ”naturfolksinstinkt” vid åtminstone ett tillfälle.521

                                                          
518 Utkast till bemötande av herr O. W. Lövgrens m.fl:s motion nr. 254 (avskrift), 6/3 1942. KVA: NKA, Ink.
brev o skrivelser 1941-1942 (2).
519 Skrivelse från NK till KVA, 30/5 1938. RA: JD, konseljakt nr 52, 26/11 1943.
520 Skrivelse från NK till KVA, 23/10 1943. RA: JD, konseljakt nr 52, 26/11 1943.
521 'Stora skottpengar där fridlysning snarare behövdes', Svenska Dagbladet, 1/3 1933.
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FÖRHANDLINGSPOSITIONERNA OMPRÖVAS

Inflyttningen av samer till Muttos blev 1935 ett argument som SNF:s tidigare ordfö-
rande Rutger Sernander använde för hävda uppfattningen att en särskild naturskydds-
myndighet borde inrättas. Enligt Sernanders mening var det ett misslyckande för Na-
turskyddskommittén att inte ha kunnat förhindra inflyttningen och att det visade på 
behovet av en mer kraftfull organisation. I likhet med kommittén ansåg han att det 
stod klart att det hade gjorts en missbedömning när nationalparkslagstiftningen läm-
nade de samiska rättigheterna intakta.522 Detta antyder dels hur nära till hands som 
frågan om samiska rättigheter fanns hos ledande naturskyddare och med vilken själv-
klarhet som renskötande samer 1935 antogs vara oförenliga med nationalparken. Det 
bör ihågkommas att det Naturskyddskommittén först hade reagerat på inte var inflytt-
ningen som sådan utan skogsavverkningen till följd av ett renstängsel. Vad som fram-
stod som ett misslyckande 1935 tycks inte ha blivit ett sådant förrän det kom i kontakt 
med Wibeck och Hesselmans vision om vad nationalparken skulle vara.      

Edvard Wibeck gjorde bedömningen att det inte fanns tid att försöka reformera den 
enligt hans mening föråldrade nationalparkslagen och rekommenderade istället Na-
turskyddskommittén att dra nytta av undantagsbestämmelserna i renbeteslagen.523

Kommittén verkar dock ha valt att avvakta med att vidta några fler direkta försök att 
avhysa familjerna Kemi. Till det bidrog kanske den avvisande hållning regeringen hade 
demonstrerat så sent som i november 1932 när den tagit beslut om att inte tillmötesgå 
kommitténs tidigare hemställan om en lagrevidering.524 Det enda beslut som kommit-
tén fattade med anledning av att länsstyrelsens, lappfogdens och Wibecks olika skri-
velser diskuterades var att fortsatta åtgärder skulle vidtas för att Muttos skulle avsättas 
som nationalpark.525 Vid sidan om fortsatte dock Wibeck att bana väg för en förflytt-
ning av renskötarna genom att förhöra sig om lämpliga områden att hänvisa dem till 
och om huruvida några skottpengar betalats ut för dödandet av rovdjur.526 Han fort-
satte även att öppet argumentera för att samers bosättning inom det tilltänkta park-
området skulle innebära ett hot mot ”hela nationalparkens grundidé”.527

Någon tid därefter lät länsstyrelsen meddela att det inte fanns någon avsikt att inom 
en överblickbar framtid flytta fler samer till Muttos, vilket kanske minskade trycket på 

                                                          
522 Rutger Sernander, Betänkande med förslag rörande det svenska naturskyddets organisation och statliga 
förvaltning samt uppgifter för det allmänna naturskyddets verksamhet. Stockholm: 1935, 75, 180.
523 Yttrande från Edvard Wibeck till NK, 2/6 1933. RA: NFA, vol. F 5:5. I § 5 i lagen om de svenska lapparnas 
rätt till renbete (1928) står: ”Finner Konungen visst område å trakt, där lapparna äga uppehålla sig med sina renar, 
oundgängligen erforderligt för särskilt ändamål av större betydelse, må sådant område undantagas från lapparnas 
begagnande.”
524 Hemställan hade gjorts med anledning av Erik Bergströms ingripande. Se RA: JD, statsrådsprotokoll, nr 36, 
24/11 1932.
525 Protokoll 3/6 1933, KVA: NKA.
526 Brev från Otto Lindgren till Edvard Wibeck, 28/4 1934; Brev från [otydlig underskrift] till Edvard Wibeck, 
15/2 1935. RA: NFA, vol. F 5:5.
527 Edvard Wibeck, ’En sommarvandring till Muddus’ i Årsbok 1934, red. Gunnar Ullenius. Luleå: Norrbottens 
läns hembygdsförening, 1934, 170 f.
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att agera.528 Renskötarfamiljerna Kemi gav själva uttryck för att de inte ansåg att det 
fanns förutsättningar för att dela trakten med fler renskötare.529 De närmaste åren 
tycks deras tillvaro i Muttos ha varit mycket besvärlig med allvarliga bakslag i 
renskötseln. I december 1936 rapporterade forskaren och naturskyddaren Tore Arn-
borg att renskötarfamiljerna den föregående vintern hade förlorat en stor del av sina 
renar och att de på grund av det dåliga betet övervägde att själva begära att få flytta till 
ett annat område.530 Vårvintern 1937 dömdes både Johan och Nikolaus Kemi till 
straffarbete för renstöld och, eventuellt i samband med det, hamnade de i konflikt med 
andra renskötare i trakten. Grannarna krävde hos länsstyrelsen att bröderna skulle 
bortflyttas från Muttos och påstod att skälet till den första tvångsförflyttningen i själva 
verket hade varit deras oärlighet. De menade också att området sedan gammalt till-
hörde fjällsamer från Sörkaitum och äkta fjällsamer från Jokkmokk för att användas 
när betesförhållandena i fjällen krävde det. I detta skede hade dock inte bröderna nå-
gon vilja att flytta och hotade att i så fall hellre sluta som renskötare än att tvingas till
detta.531 Länsstyrelsen avvisade grannarnas krav. 

Bröderna Kemi kunde efter avtjänade straff stärka sin ekonomiska ställning genom 
att ta över vården av andras renar, så kallade skötesrenar. Lapptjänstemännen förvän-
tade sig att flera renskötargrupper inom Gellivare skogslappby skulle överföra ansvaret 
för renar till bröderna.532 Samma vinter, 1937, presenterade Edvard Wibeck ett förslag 
till utformning av en nationalpark i Muttos, Muddus nationalpark, och därmed kom 
frågan om samiska rättigheter och bruk åter upp på agendan. Av de tre punkter som 
diskuterades på Naturskyddskommitténs sammanträde med anledning av Wibecks 
förslag var två direkt kopplade till samerna. Den första punkten handlade om huruvida 
kommittén skulle begära ett fullständigt jaktförbud inom Muddus nationalpark. Dis-
kussionen rörde dock inte bara Muttos utan ledde vidare till frågan om ett sådant för-
bud skulle begäras i samtliga nationalparker.533 Detta visar att de specifika omständig-
heter som lyftes fram i fallet med Muttos, så som syftet att skydda faunan, inte var av-
görande för kommitténs bedömning av de samiska jakträttigheterna som ett hot mot 
naturskyddet. På grund av den pågående politiska process som initierats på basis av 
händelserna i Abisko nationalpark togs beslutet att avvakta. Däremot inbegreps ett to-
talt jakt- och fiskeförbud, även för samer som tillfälligt passerade parken, i det förslag 
om att inrätta Muddus nationalpark som tillställdes regeringen.534  

                                                          
528 Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbottens län till NK, 30/12 1933. RA: NFA, vol. F 5:5.
529 Skrivelse från lappfogden till länsstyrelsen i Norrbottens län ang. Naturskyddskommittés framställning i frågan 
om avsättande till nationalpark av det s.k. Muddusjaure-området i Gällivare socken, 28/12 1933. LH: LND, vol. 
B1:3.
530 Skrivelse till NK, 5/12 1936. RA: NFA, vol. F 5:5.
531 Skrivelse från Frans Persson, Wilhelm Nordvall m.fl. till länsstyrelsen, odaterat, L71/80. LH: NLL, vol. D I 
b:21.
532 Skrivelse från Edvin Kangas, Erik Hedbäck m.fl. till länsstyrelsen ang. bröderna Kemis bortflyttning från 
Muddus-området, 13/3 1937. LH: NLL, vol. D I b:21.
533 Protokoll, 8/1 1938, § 1. KVA: NKA.
534 Prop. nr 48, 1942, 2.
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Jaktfrågan aktualiserades även genom förslaget till nya jaktlag som antogs 1938 och 
i samband med detta framhöll KVA mycket tydligt just uppfattningen att den samiska 
jakträtten inom nationalparkerna helt borde avlägsnas. Ett krav för att nationalpar-
kerna skulle fylla sitt syfte ansåg man var att åtminstone ett förbud för samer att jaga 
älg, järv och fridlysta arter infördes. Beträffande älgjakten hörsammades KVA av den 
ansvarige ministern, som höll med om att ett totalförbud mot älgjakt gick i linje med 
de avsikter som motiverat tillkomsten av nationalparkerna. En utvidgning av undanta-
gen från de samiska rättigheterna till jakt blev också resultatet av riksdagens beslut som 
innebar en ändring av nationalparkslagen. I tillägg till de tidigare förbuden mot jakt av 
björn och lo förbjöds därmed även all jakt av älg och örn inom nationalparkerna.535

Den andra punkten som kommittén tog upp för diskussion under sitt sammanträde 
var möjligheten att åstadkomma en bortflyttning av familjerna Kemi från national-
parksområdet. Kommittén intog återigen ståndpunkten att detta var en nödvändig 
förutsättning för att kunna upprätthålla ett effektivt naturskydd. En utredning skulle 
därför begäras hos K. Maj:t.536 Bortflyttningen tycks efterhand också ha kommit att 
sammanföras med en idé om att föra in vildrenar i Muttos.537 Skillnaden mellan 
domesticerade och icke-domesticerade renar hade aldrig varit okänd, men som en del 
av ett naturskyddsmotiv utgjorde distinktionen ett mycket symboliskt uttryck för att 
samerna avnaturiserats. Den bar fram en förhoppning om att kunna ersätta de renar 
som samerna tämjt genom sin kultur med förment ursprungliga och naturliga renar.

Enligt Naturskyddskommitténs förslag skulle, förutom en förflyttning av familjerna 
Kemi från Muttos, även ett fullständigt förbud av jakt och fiske införas även för samer 
som endast tillfälligtvis befann sig i området. Inget av detta kom dock att ingå i rege-
ringens proposition.538

AVNATURISERINGEN BEKRÄFTAS

Frågan om att inrätta Muddus nationalpark blev föremål för riksdagens behandling i 
två olika omgångar. Under den första omgången 1941 föll propositionen oväntat i 
andra kammaren men regeringen återkom med ett omarbetat förslag året därpå. Kriti-
ken kom framförallt att handla om områdets värde för skogsbruk och mineralbrytning,
men även samernas rättigheter blev en utgångspunkt. Det ansvariga statsrådet hade 
försökt undvika att så skedde genom att rakt av avvisa förslaget om en ny tvångsför-
flyttning och stå fast vid att de undantag som stadgades i nationalparkslagen även fort-
satt skulle gälla.539 Med viss hoppfullhet kunde dock naturskyddarna notera att Jord-
bruksutskottet, som ställde sig positivt till propositionen, trots detta åter öppnade dör-
ren för att förflytta samefamiljerna. Utskottet ansåg inte att en sådan förflyttning 
                                                          
535 Prop. nr 46, 1938, 50, 67; se även Torp, ’Rennäringens rättigheter i nationalparker och naturreservat’, 164.
536 Protokoll, 8/1 1938, § 1. KVA: NKA.
537 Protokoll, 26/3 1941, 13/11 1941. KVA: NKA. 
538 Prop. nr 62, 1941.
539 Det innebar dock ändå ett förbud mot jakt på björn, lo, älg och örn. Prop. nr. 62, 1941.
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skulle ske genast men att frågan borde tas upp till prövning i det fall att ett likvärdigt 
område kunde presenteras.540 När den förnyade propositionen lades fram 1942 hade 
även statsrådet övertagit samma ståndpunkt. Han talade dock inte om att förflytta eller 
omlokalisera utan om att ”erbjuda [samerna en] annan likvärdig uppehållsort”.541 I 
samma anda gjorde Wibeck en poäng av att det inte skulle vara frågan om något för-
drivande, men eftersom familjerna Kemi omskrevs i en passiv roll, i termer av att de 
skulle ”förflyttas”, menade han förmodligen ändå inte att det borde vara frågan om ett 
frivilligt val.542 I ett handskrivet fragment bland Wibecks efterlämnade handlingar 
kommenterar någon att staten under senare tid tillåtit sig hårdhänta och traditionsbry-
tande omflyttningar gentemot samerna. I relation till naturskyddssyftet dras sedan 
slutsatsen att det vore ”ytterst malplacerat” att ”just nu” byta ut detta förhållnings-
sätt.543 Kanske var det så Wibeck resonerade. 

Både 1941 och 1942 var kritiken mot att inrätta nationalparken klart mindre fram-
trädande i den första än i den andra kammaren. Gustaf Tamm, som representerade Sö-
dermanlands och Västermanlands län, var den enda som begärde ordet vid första 
kammarens plenum 1942 och tryckte då starkt på behovet av att förhindra samiska 
bosättningar i Muttos. Han påstod till och med att områdets lämplighet som national-
park berodde just på att samerna där inte hunnit skövla lavskogen. Därtill tog han upp 
de domar som bröderna Kemi fått för renstöld och framhöll att de ”knappast kunna 
anses höra till de mer önskvärda elementen”. De skulle, ansåg han, komma att utgöra 
ett ständigt hot mot parken på grund av svårigheterna att upprätthålla en effektiv 
kontroll i området. Även planerna på att plantera in vildrenar förde han fram som ett 
argument mot att tillåta samernas uppehåll inom området.544 Tamm var uppenbarli-
gen mycket väl insatt i frågan även om han i sin argumentering för en ny tvångsför-
flyttning gick längre än vad Wibeck och Naturskyddskommittén officiellt gjorde. Det 
kan dock inte uteslutas att den i någon mån ändå återspeglade det budskap som spridits 
av naturskyddare i mer informella sammanhang. Efter nederlaget i andra kammaren 
intensifierades naturskyddarnas påverkansarbete. Naturskyddskommittén beslutade 
bland annat att genom ”lämpliga sammanslutningar” anordna ett möte med föredrag 
och diskussioner för att ”väcka riksdagsmännens (…) intresse och förståelse för sa-
ken”.545

Under andrakammardebatten inför den avgörande omröstningen 1942 var det 
sammanlagt 11 ledamöter som yttrade sig, statsrådet ej medräknad. Endast fem av 
dessa nämnde konsekvenserna för samerna och färre än så tog upp frågan om en even-
tuell tvångsförflyttning. I huvudfrågan, huruvida en nationalpark skulle inrättas i
Muttos, var kammaren uppdelad i två läger, för och emot. Vissa av talarna uppmärk-
                                                          
540 Protokoll 26/3 1941. KVA: NKA; Jordbruksutskottets utlåtande nr 19, 1941.
541 Prop. nr 48, 1942, 8.
542 ’Utkast till bemötande av herr O. W. Lövgrens m. fl:s motion nr. 254’ (avskrift), 5, 16/3 1942. KVA: NKA, 
Ink. brev och skrivelser 1941-1942 (2).
543 Fragmentet är odaterat och ligger osorterat. RA: SH, vol. J IV:2. Första meningen börjar med 
“enskommelserna med Norge och Finland …”. 
544 FK 21:63 d, 1941.
545 Protokoll 18/10 1941, § 1. KVA: NKA. 
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sammade en skiljelinje mellan ledamöter från de norra respektive södra delarna av lan-
det och uppdelningen bekräftas i viss mån också av talarlistan. Av de ledamöter, ex-
klusive statsrådet, som talade för förslaget i kammaren tillhörde fem av sex en valkrets 
söder om norrlandslänen, vilkas representanter utgjorde tre av fem av dem som yttrade 
sig emot. Det gör debatten till en intressant parallell till den pressdebatt om jakt som 
fördes tio år tidigare och som tas upp i kapitlet om hur relationen mellan naturskydd 
och samiska rättigheter konstituerades. Det kan också vara värt att notera att den enda 
ledamoten av norrlandslänen som talade för bifall, Dan Blombäck, särskilt betonade att 
han ansåg att de bofasta samerna i Muttos skulle få bo kvar.546

Nord-syddimensionen avspeglade sig i viss mån också i hur ledamöterna argumen-
terade. Karl Magnusson, vald för Skaraborgs län, menade att befolkningen i Norrbot-
ten inte förstått nationalparksfrågans betydelse men i realiteten var dem som allra 
främst skulle komma att gagnas. Samtidigt uppvisade han god insikt i allmänna na-
turskyddsfrågor genom att påpeka att vegetationsformer är föränderliga. Till skillnad 
från en granitklippa var det inte något som kunde bevaras i oförändrat skick. Som 
exempel tog han upp den delvis naturskyddade Dalby hage. Den är vad den är på 
grund av den husbehovsavverkning som under århundraden gallrat ut träden fastslog 
han. Lämnad åt sig själv skulle naturen där snabbt övergå till att bli något annat. Men 
detta gällde enligt Magnusson endast södra och mellersta Sverige. ”Beträffande Mut-
tosområdet föreligger ingen anledning till ett liknande påpekande” förklarade han. Där 
kunde genom de begränsningar klimatet innebar endast en vegetationsform existera 
och ingen annan. Därmed kunde naturen där också, som slutsatsen löd, göras till före-
mål för ”den fullständiga fridlysningen”.547  

De lokalinvånare som dels försvann, dels avfärdades som okunniga i Magnussons 
analys, fick desto mer plats när Norrbottenledamoten Oscar Lövgren tog plats i talar-
stolen. Det var för övrigt Lövgrens kritik som hade fått nationalparksförslaget att falla 
året innan. Han talade om sågverksarbetarna, jägarna, bärplockarna, fiskarna och sa-
merna. Löfgren verkade som expert inom den så kallade lappkommission (1939-1944) 
och det faktum att han uppehöll sig länge vid frågan om samerna var något som rent 
av påpekades av flera av motdebattörerna. Lövgren sa sig inte tvivla på att Domänsty-
relsen skulle lyckas hitta rätt på en annan uppehållsort för samerna, men kunde den 
svenska riksdagen utan vidare tvinga dessa samer att flytta, frågade han? Gick det att 
stryka ett streck över deras lagstadgade rättigheter? Som jämförelse tog han uppdäm-
ningen av Suorva och de monetära ersättningar som då betalades ut till de renskötare 
som gick miste om renbetesmarker. Nu skulle en grupp samer berövas fem kvadratmil 
renbetesland. Hur stor skulle ersättningen bli? Var det överhuvudtaget försvarbart, 
undrade han, att ta renbetesland från en befolkning som redan hade kärva försörj-
ningsmöjligheter? Lövgren menade att ved- och fisketillgångarna i området var viktiga 
även för lokalbefolkningen i gemen, inklusive ej renskötande samer i området. Till 
stöd för sina kritiska invändningar hänvisade han till en skrivelse från en av den same-

                                                          
546 AK 12:89 d, 105.
547 AK 12:89 d.



135 ~

politiska rörelsens företrädare, Gustav Park, som påstods instämma i dem alla.548

Statsrådet Thorwald Bergquist, som ersatte Ecklesiastikministern, svarade bara kort på 
denna del av kritiken genom att framhålla att en bortflyttning bara skulle övervägas 
om ett likvärdigt område kunde uppbådas. I frågan om försörjningsmöjligheterna för 
andra samer i området hänvisade han huvudsakligen till att den befintliga lagstift-
ningen garanterade att samernas rättigheter inte skulle kränkas.549 Ledamoten Oscar 
Carlström som företrädde Jönköpings län understödde sedan statsrådets uppfattning 
genom att meddela att han inte ansåg att det låg någon skada i att flytta de två same-
familjerna i Muttos i det fall att ett likvärdigt område infann sig.550

På en övergripande nivå utgjorde replikskiftena ännu ett fall av offentligt menings-
utbyte i spåren av att naturskyddsintresset nu ställts i konflikt med samiska intressen.
Till skillnad från det samtal som under lång tid förts mellan Naturskyddskommittén, 
länsstyrelsen i Norrbotten och andra parter i det statliga remissystemet, även inför in-
rättandet av Muttos som nationalpark, saknade dock riksdagsdebatten helt påståenden 
om att samer skulle höra till den skyddade naturen. Åsikterna om huruvida samiska 
rättigheter skulle träda åt sidan eller inte, var samtidigt lika delade som i tidigare sam-
manhang. Kanske säger det något att de riksdagsledamöter som motsatte sig national-
parksförslaget hellre höll sig till att tala om samernas försörjning och rättigheter än att 
som länsstyrelsen i Norrbotten ifrågasätta om samerna alls var ett främmande inslag i 
den skyddade naturen. Något som talar för att detta val var ideologiskt snarare än ett 
förbiseende är att de lokala myndigheterna i Norrbotten stod allt mer ensamma i sitt 
försvar av de så kallade lapp ska vara lapp-idéerna.551 Det är alltså inte omöjligt att de 
av samma anledning även ställdes ensamma i sin förståelse av hur den samiska markan-
vändningen skulle tolkas i relation till skyddad natur. 

Förslaget om att inrätta en nationalpark i Muttos bifölls slutligen, i andra kammaren 
med de betryggande röstsiffrorna 125 mot 59.552 Någon ny tvångsförflyttning av 
familjerna Kemi ägde dock aldrig rum. Däremot installerade Naturskyddskommittén 
en bevakare som fick uppföra en stuga invid Muttosjávrre och som med Wibecks ord 
skulle ”hålla ett öga på lapparnas annars helt okontrollerade avverkningar”.553 Bevaka-
ren själv, Sigurd Lundgren, betonade vikten av att noga övervaka även den genomfart 
som fjällsamerna genomförde höst och vår.554

                                                          
548 Ibid. 96 ff. 
549 Ibid. 102.
550 Ibid. 110.
551 Lantto, Tiden börjar på nytt, 284.
552 AK 12:89 d, 113.
553 ’PM rörande behövligheten av permanent vakthållning i Muddus nationalpark samt anställning av bevakare’, 
nr 392. KVA: NKA, vol. Ink. brev o skrivelser 1941-1942 (2).  
554 Brev från Sigurd Lundgren till NK, 9/5 1944, nr. 112. KVA: NKA, vol. Ink. brev o skrivelser 1944.
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NYA FÖRUTSÄTTNINGAR

I november 1943 kom slutligen regeringens besked efter det remissförfarande som följt 
på Naturskyddskommitténs krav på en allmän revidering av samernas rättigheter inom 
nationalparkerna. Utslaget var negativt och regeringen lämnade inte heller någon sär-
skild motivering annat än en hänvisning till remissyttrandena.555 Samtidigt hade dock 
även situationen i Abisko nationalpark, som legat till grund för den långdragna pro-
cessen, förändrats markant. Efter att Tyskland ockuperat Norge 1940 hade de militära 
myndigheterna bedrivit övningsverksamhet och uppfört omfattande försvarsanlägg-
ningar i parken. Abiskodalen var strategiskt viktig för att försvara malmbanan från 
eventuella anfall och installationerna omfattade bland annat många tiotals kulspru-
tenästen med skyddsrum, skyttegator, taggtrådshinder, tältläger och ett betongfort 
söder om Abiskojaure. Därtill hade flera av nationalparkens informationstavlor skjutits 
sönder. I en inspektionsrapport står det att läsa om ”[g]rävningar, sprängningar i 
klippartier och av lösa block, upptagning av torvor på större och mindre ytor, fällning 
av träd, röjning av buskvegetation, breddning av gamla stiga samt upptagande av nya 
stigar och breda körvägar kors och tvärs genom området”.556 Osäkerheten kring 
nationalparkens fortsatta existens kom med detta, åtminstone på kort sikt, att definitivt 
kopplas bort från den samiska markanvändningen för att istället knytas till möjligheten 
att återställa miljön efter de ingrepp som militären gjort och att förhindra fortsatt öv-
ningsverksamhet.557     

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Den process som föregick bildandet av Muddus nationalpark sammanföll i tiden till 
stora delar med konflikterna i Abisko och som impulser till en nationell omförhandling 
av hur natur och kultur åtskiljdes kan det förmodas att de samverkade. Trots att 
renskötseln i Muttos främst ansågs hota djurlivet upprepades Abiskofallets och Berg-
ströms problematisering av samiskt skogsfång i Naturskyddskommitténs protokollsan-
teckningar. Liksom tidigare riktade sig naturskyddarnas motvilja explicit mot en av-
gränsad grupp samers rättighetsutövning, i det här fallet mot den som skedde av fast-
boende renskötare. I slutändan tycks dock dessa specialkategoriseringar ha blivit ovik-
tiga och Naturskyddskommittén explicit kom att sammanföra alla de fall av intrång i 
naturskyddet som samer ansågs vara skyldiga till även utan att göra några sådana reser-
vationer. Under andra halvan av 1930-talet hade identifikationen av samerna som ett 
naturfolk i hög grad övergivits inom naturskyddsförvaltningen.

Om än relationen mellan naturskyddare och renskötare i Muttos kan tänkas ha in-
fluerats av erfarenheterna från Abisko nationalpark var den dock av allt att döma också 
                                                          
555 Protokoll, 14/12 1943. KVA: NKA.
556 Rudolf Florin, ’Resultat av inspektion av Abisko nationalpark’, 5/9 1941, 1 ff. KVA: NKA, Ink. brev och 
skrivelser 1941-1942 (1),
557 Ibid. 4 f.
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ett resultat av en helt självständig logik. Det var en logik som tycks ha drivits fram av 
åtminstone två olika men sammanlänkade faktorer. Den första bestod i att sökandet 
efter nya områden för nationalparker flyttades från fjäll- till skogslandskapet där sa-
mernas miljöpåverkan av olika anledningar blev synligare för naturskyddarna. Bland 
annat inbegrep detta att definitionsmakt överfördes till ett yrkeskollektiv av jägmästare
som inte tidigare haft något större inflytande över etableringen av nya nationalparker. 
Dessa hade ett intresse av att kunna identifiera sådant som påverkade skogen som trä-
varuresurs liksom att synliggöra den samiska markanvändningen som en konkurrent 
till det svenska skogsbruket. De starka intressen som knöts till skogslandskapen genom 
industrin kan också sägas ha tagit sig uttryck via naturskyddarna själva. När Henrik 
Hesselman beskrev hur renhjordarnas vandringar orsakat skador på föryngringen var 
det utifrån en kunskapsproduktion som byggts upp med och för det svenska skogsbru-
ket. 

En andra faktor bakom att naturskyddarna inte längre naturiserade samerna i 
samma mån som tidigare var anpassningen av den ideologiska inramningen av nation-
alparken. Edvard Wibecks initiala framställning av en civilisation som längs en front-
linje hugger sig allt längre in i en i princip ursprunglig vildmark övergavs, åtminstone 
av de naturskyddare som deltog i att förbereda nationalparksförslaget. Fjärmandet från 
begrepp som ursprunglig och orörd innebar att även områden som Muttos, där den 
historiska och pågående markanvändningen synliggjorts, blev aktuella för naturskydd, 
samtidigt som samma markanvändning ändå var inkompatibel med den fortsatt starka 
visionen om ett naturtillstånd som i en framåtsyftande mening skulle hållas ostört. De 
insnävade motiv som ersatte de mer allmänna skyddsgrunder för nationalparken som 
förkastades blev dessutom i sig själv ett centralt argument för att inskränka de samiska 
rättigheterna. Genom betoningen av det rika djurlivet kom i synnerhet de bofasta 
renskötarfamiljerna att framställas som ett hot.  

Muttosärendet bekräftade och fördjupade den oenighet som också tidigare yttrat sig 
mellan Naturskyddskommittén och länsstyrelsen i samband med Erik Bergströms ini-
tiativ och händelserna i Abisko nationalpark. Meningsutbytet blottade kanske i än 
högre grad den starkt ideologiska splittringen. Genom att bedriva en renskötsel där 
renhjorden hölls samlad och vårdades relativt intensivt bidrog familjerna Kemi till att 
framkalla ytterligare polarisering mellan parterna. För lappväsendet utgjorde denna typ 
av renskötsel ett ideal som signalerade traditionsenlighet och den önskvärda distansen 
till den förment civiliserade jordbruksbefolkningen. För naturskyddarna förstärkte ka-
raktären hos Kemis renskötselpraktik istället den upplevda hotbilden eftersom den an-
sågs konkurrera desto mer med djurlivet. Om naturskyddarna någonsin hade haft möj-
lighet att låta frågan handla om endast en marginell grupp samer tycks den i vilket fall 
ha gått i sank i och med denna fundamentala brist på anknytning till segregationspoli-
tikens etablerade förståelseram.   

Samtidigt som länsstyrelsen och lappväsendet fortsatte att ifrågasätta resultatet av 
den omförhandling som ägt rum inom kretsen av naturskyddare tycks den utan vidare 
ha accepterats under nationalparksfrågans riksdagsbehandling 1941 och 1942. Detta 
ligger i linje med den successiva isolering som anses ha omslutit de norrbottniska lapp-
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tjänstemännens uppfattning inom samepolitiken. Kraven på att inskränka de samiska 
rättigheterna, och att föranstalta en tvångsförflyttning av de bofasta samerna i Muttos,
skapade dock motsättningar även på helt andra grunder. I slutändan ledde samernas 
”inkludering i civilisationen” till en ideologisk begränsning av naturskyddets innebörd 
istället för att naturskyddsintresset kunde utöka sin kontroll över nationalparkerna. 
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Övergripande analys och slutsatser

I det här avslutande kapitlet ska jag sammanfatta och binda samman resultatet av de 
olika fallstudierna i en övergripande analys. Först gör jag en översiktlig schematisering 
av förhandlingsprocessens olika nivåer och går utifrån frågeställningarna igenom var 
och en av dessa nivåer i detalj, för att sedan avsluta i några konkluderande reflektioner. 
Inledningsvis följer en kort rekapitulering av några väsentliga bakgrundsförutsätt-
ningar. 

Det kan till att börja med vara värt att påminna om att naturfolksbegreppet inte 
åsyftade något absolut naturtillstånd utan folkgrupper med kultur vars förmenta brist-
fällighet uppstod i relation till det moderna samhället. När naturskyddsvisionerna 
skulle göras till praktik fanns det dock inte utrymme för några gråskalor; den ur-
sprungliga naturen behövde skiljas ut från de inslag och verksamheter som kunde för-
vanska den. Givetvis saknades det inte inkonsekvenser, tvivel och konflikter när den 
samiska markanvändningen skulle uttolkas, men dessa var inte allvarligare än att
naturiseringen av samerna ändå institutionaliserades genom nationalparkslagen.

En annan viktig omständighet var att de samiska renskötarna inte bara innehade 
rollen som värdebärare, i den mån naturskyddare ansåg att de kompletterade den skyd-
dade naturen, utan också erkändes som rättighetsbärare. Deras markrättigheter fanns 
kodifierade i renbeteslagen från 1898 och kvarstod i modifierad form även efter att en 
ny renbeteslag antagits 1928. Rättigheterna utgör den mest direkta anledningen till att 
nationalparksinstitutionens utformning kan sägas ha varit beroende av möjligheten att 
sortera de samiska renskötarna till naturkategorin. Mot bakgrund av naturskyddsin-
tressets svaga ställning var utrymmet att ställa det i konflikt med renskötselrätten san-
nolikt minimal. En sådan konflikt hade lätt kunnat framträda i relation till att mindre 
än en promille av den naturskyddade arealen lokaliserades utanför renskötselområdet 
samtidigt som syftet var att bevara en förment orördhet.  

Källstudierna har visat att den utmaning som den etablerade åtskillnaden mellan 
natur och kultur ställdes inför kan härledas till flera olika och lokalt situerade konflik-
ter som sedan förmedlades till den centrala nivån och då fick delvis nya betydelser, 
liksom möjlighet att förstärka varandra. Inom naturskyddsförvaltningen kom detta att 
leda till att identifikationen av samerna som ett naturfolk i princip övergavs samtidigt 
som detta skifte mötte en ihållande opposition från länsstyrelsen och lappväsendets 
tjänstemän i Norrbotten. Enligt naturskyddsförvaltningens uppfattning var det som 
skett i grund och botten något helt externt till den egna myndighetsutövningen: en 
oväntad omgestaltning av naturskyddets förutsättningar. Naturskyddaren Edvard Wi-
beck talade istället om en gradvis förskjutning men också för honom var det frågan om 
något som i huvudsak hade ägt rum utanför naturskyddarnas eget verkningsfält. Det 
var en utveckling som ingen tyckte sig styra vilket speglar det faktum att naturens av-
gränsning utgjorde en kontaktyta mellan flera olika intressen. I den samlade förhand-
lingsprocessen kan tre olika nivåer urskiljas. 
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Den första nivån omfattar de olika förhandlingar som ägde rum inom ramen för en 
specifik plats och inom en avgränsad och konkret interaktion mellan enskilda indivi-
der. Dessa gällde inte alltid åtskillnaden mellan natur och kultur men var en källa för 
de impulser som i slutändan ledde fram till att KVA:s naturskyddskommitté, som hade 
i uppdrag att förvalta nationalparkerna, bytte position i frågan om hur denna åtskillnad 
skulle göras. Inom samepolitiken eskalerade en konflikt om tvångsförflyttningar av 
renskötare, i Abisko nationalpark uppstod en annan konflikt mellan lokala myndig-
hetsrepresentanter och lappbymedlemmar och under försöken att etablera Muddus 
nationalpark, slutligen, väckte två nyinflyttade renskötarfamiljer oro hos de natur-
skyddare som var involverade i processen.

Vad som inom den första nivån enklast begreppsliggörs som impulser kan också lä-
sas som inlägg i en förhandling, vilket därigenom skapar nästa nivå. Denna förhandling 
ägde rum inom naturskyddsförvaltningens organisatoriska helhet. Parterna var å ena 
sidan Naturskyddskommittén som dittills utgått från lagstiftningens antaganden om 
att samernas markanvändning inte stod i motsättning till naturskyddet, och å den 
andra de enskilda naturskyddare vilkas intresse formats inom den tidigare förhand-
lingsnivån. Naturskyddskommitténs positionsförflyttning utgjorde utfallet av förhand-
lingen.

Den tredje förhandlingsnivån tycks delvis ha uppstått redan parallellt med den 
andra genom Naturskyddskommitténs initiativ för att reglera de samiska rättigheterna 
inom nationalparkerna. Som motpart utkristalliserade sig allra tydligast länsstyrelsen i 
Norrbotten och dess lappväsende som utgjorde en av flera remissinstanser som ställde 
sig negativa till förslagen och som även var oeniga med Naturskyddskommittén om 
hur den befintliga lagstiftningen skulle uttolkas.

OMFÖRHANDLINGENS BOTTNAR

Den samepolitiska omgivningen
När Naturskyddskommittén för första gången adresserade samisk markanvändning 
som ett problem av principiell karaktär var det med anledning av en skrivelse från no-
madskolinspektören Erik Bergström. I denna skrivelse varnade Bergström för konse-
kvenserna av de tvångsförflyttningar av renskötare som lappväsendet genomförde för 
att hantera den situation som uppstått i och med renbeteskonventionen med Norge. 
Enligt Bergström innebar de tvångsförflyttade samerna ett hot mot naturen i national-
parkerna på grund av deras annorlunda seder och livsmönster. 

Bergströms varning kan tolkas mot bakgrund av två olika och ganska omaka kon-
texter. Den första berör Bergströms ideologiska utgångspunkter och sätter in agerandet 
i ett längre perspektiv på hans gärning inom samepolitiken. Under hela sitt yrkesliv 
som lappfogde, utredningsman och nomadskolinspektör upprätthöll han ett engage-
mang som var starkt präglat av hembygdsidéer, med ideal om att värna särart och lo-
kala traditioner. Det fick därför stor betydelse att den samiska hembygden uttolkades
som en obygd, liktydig med den orörda natur nationalparkerna syftade till att skydda,
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av Bergström och hans meningsfränder. Närmare bestämt ansågs samerna stå särskilt 
främmande och sårbara inför den moderna utveckling som drog fram i majoritetssam-
hället. Hembygdsidéerna motiverade av den anledningen Bergström till att vara en 
mycket principfast förespråkare av den så kallade lapp ska vara lapp-politiken som fö-
reskrev att de renskötande samerna skulle segregeras från det övriga samhället för att 
deras traditionella levnadssätt skulle kunna bevaras. Det visar sig att Bergström kriti-
serade tvångsförflyttningarna inte bara av naturskyddskäl utan även därför att han an-
såg att dessa riskerade att tränga ut de ursprungliga samiska kulturformer som existe-
rade i inflyttningsområdena. För att motverka detta gav han förslag på hur myndig-
heternas kontroll över hur samerna bedrev renskötsel och i övrigt brukade marken 
skulle stärkas ytterligare. På så sätt kan hans varning läsas som ett uttryck för en poli-
tisk linje som under lång tid präglat Bergströms verksamhet och som låg mycket nära 
den dominerande inriktningen inom samepolitiken. Detta understryker det faktum att 
han i sin skrivelse var noga med att framhålla att det endast var de tvångsförflyttade 
samerna som skulle betraktas som ett hot och att han inte avsåg att ifrågasätta national-
parkslagens grundantagande om samernas förening med naturen. 

Den andra kontexten går närmare inpå den tidpunkt då Bergström skickade skri-
velsen och har mer med realpolitik att göra. Denne befann sig 1927 i en personlig och 
infekterad konflikt med lappväsendet i Norrbotten, som var den myndighet som an-
svarade för tvångsförflyttningarna. Samtidigt allierade han sig med företrädare för den 
samerörelse som han tidigare distanserat sig ifrån, däribland Gustav Park som också
han var starkt engagerad i just frågan om tvångsförflyttningarna. Av deras brevväxling 
framgår att de menade sig ha en i stort sett gemensam agenda i denna fråga trots att 
Park var en framträdande kritiker av den segregationspolitik Bergström företrädde. 
Även om Bergström i hög grad tycks ha stått fast vid sina tidigare ståndpunkter kom 
han att, i synnerhet i sin retorik, bli mer nyanserad och ambivalent. Mot denna bak-
grund kan hans varning till Naturskyddskommittén läsas som ett agerande i en ge-
nomgripande konflikt inom samepolitiken, som i förlängningen även utmanade na-
turfolksidentifikationen.

Genomförandet av Abisko nationalpark
Bakom den situation som 1931 började generera de rapporter Naturskyddskommittén 
fick om samisk markanvändning i Abisko nationalpark har det gått att identifiera ett 
flertal omständigheter med potentiellt förklaringsvärde. En sådan omständighet är att 
nationalparken sedan 1925 hade en anställd parkbevakare, Johan Erik Nilsson, vars 
arbete i stor utsträckning avgjorde naturskyddets praktiska innebörd. Till detta hör att 
den förståelse av naturskydd som vägledde detta arbete på ett till synes ganska bety-
dande sätt skilde sig från den förståelse som den centrala naturskyddsförvaltningen stod 
för och som kom till uttryck i nationalparkslagen. Istället för att utgå från idealet om 
att bevara ett orört naturtillstånd tycks Nilsson i inte oväsentlig mån ha tagit intryck 
av ett resursperspektiv på naturen, en värderingsram som troligen medförde att åtskill-
naden mellan natur och kultur fick en underordnad betydelse.
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En andra omständighet var att ett flertal medlemmar i de lokala lappbyarna var i 
behov jakt och fiske för att kunna försörja sig. I Abiskoområdet, där penningekonomin 
blivit allt viktigare, hade också nya möjligheter att avsätta exempelvis fiskfångster 
vuxit fram genom turismen och förbättrade kommunikationer. Samtidigt hade, som 
en tredje omständighet, den samiska befolkningens bruk av nationalparksområdet skett
med en mycket lång kontinuitet tillbaka i tiden och samerna var både tydliga och 
samstämmiga i sina rättighetsanspråk på området. Dessa anspråk var en del av vad som 
kanske skulle kunna tolkas som en delvis oberoende moralekologi och bidrog förmod-
ligen till att de samer som konfronterades av parkbevakaren inte lät detta hindra dem 
från att fortsätta bruka området. 

En fjärde omständighet som kan ha varit betydelsefull är de konflikter som sedan ti-
digare förekom mellan renskötare och invånarna i stationssamhällena. Genom att agera 
mot samerna påverkades balansen mellan de båda grupperas relativa möjlighet att till-
godose sina markintressen. Att därigenom stärka sin egen och nationalparkens legiti-
mitet bland den icke-samiska befolkningen kan antas ha legat i parkbevakarens intresse 
eftersom det inte var möjligt att förhindra regelöverträdelser enbart genom repressiva 
åtgärder. Det är dock svårt att uppskatta hur betydelsefull denna faktor var. 

Slutligen fanns det en femte omständighet som, även om den inte orsakade kon-
flikterna som uppstod i nationalparken, åtminstone spädde på dem ytterligare. Det 
handlar om de skiljaktiga tolkningar som gjordes av rättsläget. Den snäva bedömning 
som Naturskyddskommittén och dess juridiska ombud, liksom även länsstyrelsen,
gjorde av de samiska rättigheterna sporrade av allt att döma parkbevakaren till att in-
tensifiera sin kontroll av den samiska markanvändningen. Därmed ökade också om-
fattningen av den problematiserande rapportering som Naturskyddskommittén fick ta 
del av, vilket inte kompenserades av att Justitiekanslern sedan kom fram till att den 
samiska verksamheten var lagenlig.

Förskedet till Muddus nationalpark
Arbetet med att inrätta en ny nationalpark skapade en orsakskedja som ytterligare bi-
drog till att den samiska markanvändningen framställdes som ett hot mot den skydds-
värda naturen. En viktig förklaringsfaktor till att det blev så tycks Naturskyddsför-
eningens avsikt att skydda ett nordsvenskt urskogsområde vara. Skogslandskapet hade 
dessförinnan inte blivit föremål för naturskydd i någon större skala och innebar nya 
förutsättningar i flera olika avseenden. Detta kom att visa sig i samband med de första 
inventeringarna av Muttos som ett tilltänkt nationalparksområde. Med hänvisning 
bland annat till att skogen övergåtts av avverkningar och att renhjordar lämnat avtryck 
i markbetäckningen avvisade botanikerna Henrik Hesselman och Erik Almquist att det 
skulle vara frågan om någon orörd natur. Detta kunde de göra genom sin kännedom 
om skogens nyttjande och effekterna av detta nyttjande, och de gjorde det med hän-
visning till det vetenskapsområde som utvecklats med och för det svenska skogsbruket. 
Motsvarande kunskap fanns givetvis även om hur olika bruk påverkat fjällandskapet 
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men skillnaden var att denna aldrig hade kommit att användas i utformningen av na-
turskydd. 

Problemet kvarstod även när naturskyddarna åter höjde blicken och tog hjälp av 
landets jägmästare för att försöka lokalisera ett lämpligare nationalparksområde. Av
svaren från jägmästarna framgick att det knappast fanns någon större areal som var 
opåverkad av markanvändning. Genom sin mycket starka förhandlingsposition över-
fördes definitionsmakt över naturen till detta särskilda yrkeskollektiv som förutom att 
dela botanikernas insikter i skogsbrukets effekter sedan tidigare uppvisat ett tydligt 
intresse av att synliggöra konkurrensförhållandet mellan rennäringen och svenskt 
skogsbruk. Blickarna vändes därför åter mot Muttos trots de brister som hade konsta-
terats. Markanvändningen hade synliggjorts, den samiska placerad sida vid sida med 
den svenska, och kunde inte ignoreras, men istället sökte naturskyddarna förnyade ide-
ologiska utgångspunkter som fäste mindre avseende vid det värde som begreppslig-
gjorts som orördhet. Muttosområdets främste förespråkare, Edvard Wibeck, menade 
att det väsentliga var de värden, växt- och djurarter som faktiskt hade bevarats och att 
skadorna ändå skulle försvinna med tiden. Detta anslag ledde fram till slutsatsen att 
den samiska markanvändningen inte förhindrade inrättandet av en nationalpark men 
det betydde däremot inte att den framstod som oproblematisk. I den förnyade moti-
veringen till att avsätta Muttos som nationalpark betonades djurlivet, mot vilket de
samiska rättigheterna kom att framställas som ett särskilt starkt hot. 

Kanske skulle inte frågan om samiska rättigheter ha uppmärksammats om det inte 
vore för att två renskötarfamiljer flyttade in i Muttos 1932. I vilket fall kom dessa fa-
miljer att få representera utövandet av dessa rättigheter. Familjerna hade under stort 
motstånd tvingats av lappväsendet att flytta från sitt hem norr om Torneträsk och de-
ras talan fördes främst av Brita Johanna Valkeapää samt bröderna Johan och Nikolaus 
Kemi. Deras bofasthet och en renskötsel där renarna vårdades relativt intensivt för-
stärkte naturskyddarnas oro över effekterna på djurlivet samtidigt som denna reaktion 
medförde ett desto skarpare brott gentemot den dominerande ideologin inom samepo-
litiken där intensiv renskötsel utgjorde ett ideal. Därtill torde deras tydliga motstånd 
mot att åter flytta, liksom deras tidigare historia av att bedriva sådant motstånd, ha 
medverkat till att skärpa konflikten ytterligare. 

GENOMSLAG

Under de första årtiondena efter nationalparkslagens tillkomst behandlade Natur-
skyddskommittén förvisso enstaka ärenden om att begränsa effekterna av samisk mar-
kanvändning, men det var inte förrän 1927 som denna markanvändning började fram-
ställas som ett principiellt problem. Varför reagerade Naturskyddskommittén så 
kraftfullt på Erik Bergströms skrivelse? Det ska till att börja med framhållas att Berg-
ström förmodligen inte menade att ifrågasätta naturfolksidentifikationen som sådan 
och det finns inget som tyder på att Naturskyddskommittén heller gjorde det vid 
denna tidpunkt. Kravet på en generell inskränkning av samiska rättigheter motiverades 
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utifrån de samiska grupper som antogs avvika från den föreställda normen. Redan 
denna positionsförflyttning innebar dock en distansering till det odifferentierade anta-
gandet om samer som förenade med naturen, vilket också noterades av kommittén. 
Betingelserna för denna distansering kan mycket väl ha kommit genom influenser som 
inte syns i protokollen. Kanske hade kommittéledamöterna exempelvis tillfälle att ta 
direkt intryck av den samerörelse som Bergström lierade sig med? Där fanns en uttalad 
kritik mot både naturfolksidentifikationen och bevarandeidéerna. Samtidigt är det
också möjligt att konstatera att det var flera egenskaper hos Bergströms varning som 
kan ha motiverat styrkan i kommitténs reaktion. 

Till skillnad från tidigare ärenden som kommittén behandlat var Bergströms ären-
debeskrivning inte en enkel incidentrapport utan utformad som en principiell pro-
blemställning. Bergström var därtill en namnkunnig naturskyddare som både gjort sig 
namn om att besitta en stor expertkunskap om förhållandena i lappmarkerna och för 
att i likhet med Naturskyddskommitténs ordförande vara diplomatisk i sin hållning till 
de intressen som konkurrerade om de naturskyddade områdena. Det gav kommittén 
skäl att ta Bergströms ord på allvar. Något som också kan ha spelat in var att denne
troligtvis också uppfattades som en representant för den segregationspolitik som nat-
ionalparksinstitutionen från start harmonierat med i sin naturisering av samerna. 
Kanske tolkades varningen som en signal om att detta ideologiska samförstånd var på 
väg att luckras upp? Mot bakgrund av hur starkt naturskyddsintresset för att precisera 
gränsen mellan natur och kultur var behöver det nog inte anses som särskilt förvånande 
om dess företrädare också var mer receptiva än andra för tendenserna i det politiska 
samtalet.

Även i samband med konflikterna i Abisko nationalpark och etableringen av nat-
ionalparken i Muttos förekom försök att rikta problematiseringen mot specifika kate-
gorier av samer som kunde antas skilja sig från någon typ av norm. Efterhand som 
exemplen på hotbilder från samisk markanvändning ansamlades är det dock otvetydigt 
att det blev allt svårare, och kanske även mindre viktigt, att upprätthålla naturiseringen 
av samerna heller på en generell nivå. Bara det faktum att motståndet mot de samiska 
rättigheterna förmedlades genom flera olika instanser inom naturskyddsförvaltningen 
kan ha bidragit till det. Naturskyddskommittén kom redan från början att koppla 
samman de olika ärenden som berörde samisk markanvändning och i argumenteringen 
för en lagrevidering förstärkte de varandra. Dessutom kom den distinktion som gjordes 
mellan skogs- och fjällsamer i fallet med Muttos att krocka med den uppdelning mel-
lan god och dålig renskötsel som låg till grund för Bergströms tidigare problematise-
ring och som även hade företräde i samepolitiken i stort. Slutligen skulle även den 
skarpa polemik som i början av 1930-talet uppstod mellan naturskyddare och samiska 
renskötare i jaktfrågor kunna ha inverkat på Naturskyddskommitténs hållning, även 
om det saknas belägg för detta. 

Senast under andra halvan av 1930-talet hade Naturskyddskommittén inte bara 
skiljt ut vissa samiska grupper eller praktiker från den skyddade naturen utan av allt att 
döma förkastat tidigare antaganden om samernas förening med naturen i sin helhet.
Det register av samisk markanvändning som problematiserades var då mycket omfat-
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tande och sådant som tidigare hade betraktats som en del av den naturliga ordningen 
fördömdes som skadegörelse, skövling och utrotning. Avnaturiseringen skedde inom 
naturskyddförvaltningen men troligtvis relativt tidigt också inom en vidare krets av 
naturskyddare. För det talar dels Edvard Wibecks och Rutger Sernanders utsagor i den 
riktningen och dels att den svenska naturskyddsrörelsen var ett relativt familjärt nät-
verk av personer som Naturskyddskommitténs ledamöter själva var en del av. Efter-
hand förefaller det endast ha varit de norrbottniska lapptjänstemännen som ifrågasatte 
den ideologiska ompositioneringen medan den däremot godtogs i riksdagskamrarna.

MOTSTÅND

Den utmaning som riktades mot identifikationen av samerna som ett naturfolk fick
initialt ett betydligt kyligare mottagande inom andra delar av den statliga myndig-
hetssfären än inom naturskyddsförvaltningen. Det var inte bara så att Naturskydds-
kommitténs krav på lagrevidering avvisades utan utmaningen lockade också vissa re-
missinstanser till en ideologiskt mycket explicit argumentation mot Naturskydds-
kommitténs nya utgångspunkt. Detta gällde i synnerhet instanser med direkt anknyt-
ning till samepolitiken. Gentemot Bergströms vittnesmål, tidigt i processen, var det 
endast med argument om att en lagrevidering var orättfärdig och att behoven redan 
tillgodosågs av den nya renbeteslagen som lappfogdarna och länsstyrelsen i Norrbotten 
gjorde invändningar. Det rimmar väl med förmodandet att Bergströms avsikt inte 
uppfattades som ett försök att på något mer grundläggande sätt ifrågasätta att samerna 
naturiserades. Från 1930-talets inledning fram till att frågan om en lagstiftningsrevision 
avgjordes av regeringen för andra gången 1943 var däremot även direkta referenser till 
naturfolksidentifikationen framträdande i både länsstyrelsen och dess lappfogdars utlå-
tanden. Genom sitt primitiva levnadssätt passade samerna väl in i nationalparkerna löd 
argumentet. Även Kammarkollegiet var en remissinstans som motsatte sig Natur-
skyddskommitténs krav med ett ifrågasättande av huruvida samerna alls utgjorde ett 
hot mot den skyddade naturen.

Nationalparksinstitutionen var aldrig ensam om att ha naturiseringen av samerna 
som grundval. Istället kan naturskyddspolitiken förstås som endast en del av ett mycket 
bredare politiskt landskap som adresserade samerna, renskötseln och renskötselområdet, 
och där naturiseringen var en beståndsdel. Detta illustreras inte minst av med vilken 
lätthet Erik Bergström kunde röra sig mellan same- och naturskyddspolitik utan att 
byta fokus från sina hjärtefrågor. Naturiseringen var en aspekt av hur han tillämpade 
den hembygdsideologi som redan i tidigare forskning har identifierats som en allmän 
influens och inriktning inom naturskyddsrörelsen och som jag här visat också var me-
ningsskapande inom segregationspolitiken. Natur-kultur-dikotomin bidrar, som en del 
av moderniteten och föreställningen om en universell utvecklingsskala, till att både 
precisera och historisera det kulturhierarkiska synsätt som i forskningslitteraturen ofta 
får förklara denna politik. Inom samepolitiken innebar naturiseringen att de förment 
äkta samernas levnadssätt i likhet med den orörda naturen ständigt riskerade att för-
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därvas, som ett tomrum som fylls upp, i beröring med den svenska och förmodat mer 
utvecklade kulturen. Det önskvärda tillståndet var både primitivt eller orört av civili-
sationen och något som ansågs kräva ingripanden från samma civilisation, både ur-
sprungligt och något som aktivt måste skapas. Naturiseringen kan således sägas ha både 
influerat och legitimerat lappväsendets verksamhet, inklusive den starka asymmetri 
som präglade relationerna mellan myndigheten och samerna.

Länsstyrelsens och lappfogdarnas starka motstånd mot Naturskyddskommitténs 
försök att få till stånd en lagrevidering kan delvis förklaras av att de tog det som sin
uppgift att representera samerna och därmed ansåg sig behöva försvara de samiska rät-
tigheter som Naturskyddskommittén ville inskränka. Att deras argumentation även 
utgjorde ett explicit försvar av naturfolksidentifikationen bör dock förmodligen i 
första hand sättas i samband med ett intresse av att upprätthålla legitimitet för den 
egna myndighetsfunktionen. 

SOM EN DEL AV EN GLOBAL HISTORIA

Det går att konstatera att det svenska fallet har påfallande beröringspunkter med hur 
relationerna mellan naturskyddare och urfolk utvecklats efter etableringen av andra 
nationalparker runt om i världen. De övergripande likheterna, ianspråktagandet av 
områden brukade av, så betecknade, naturfolk för naturskydd och senkomna konflik-
ter mellan dessa parallella användningar, betyder dock inte att orsakerna behöver ha
varit likartade. Det bör exempelvis poängteras att problematiseringen av samernas 
markanvändning i de svenska nationalparkerna inte var kopplad till att orördhet blev 
ett viktigare naturskyddsmotiv, så som Spence förklarar varför urfolk fördrevs ur den 
amerikanska nationalparken Yellowstone.558 Om något, tycks de svenska 
naturskyddarnas ompositionering ha stått i samband med att idéer om orördhet tvär-
tom blev mindre viktiga, vilket framgår både i fallet med konflikterna i Abisko nat-
ionalpark och i fallet med etableringen av Muddus nationalpark. Detta har givetvis sin 
bakgrund i att den svenska naturskyddsrörelsen skilde sig från de som existerade i 
USA, inte minst genom dominansen av naturvetare. Det engagemang dessa utövade 
var bland annat knuten till ett intresse av att bevara områden där det var möjligt att 
bedriva empiriska studier och av den och andra anledningar var föreställningar om 
orördhet centrala redan när nationalparkerna inrättades 1909.559

Större likheter med det svenska fallet har det skeende som följde på etableringen av 
Serengeti nationalpark 1940 i vad som senare blev Tanzania men som då utgjorde en 
brittisk koloni. Neumann skildrar hur processen att etablera parken vilade på att urfolk 
som bodde i det tilltänkta parkområdet dehumaniserades och mer eller mindre kate-
goriserades som en del av faunan, varefter deras rättigheter efterhand begränsades.560

På en grundläggande nivå belyser jämförelsen den relativt svaga position som den 
                                                          
558 Spence, Dispossessing the wilderness, 55–70.
559 Lundgren, Staten och naturen, D. 1,483. 
560 Neumann, Imposing Wilderness, 128.
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svenska naturskyddsförvaltningen hade gentemot andra parter. Det finns alltså skäl att 
särskilt lyfta fram att naturskyddarna distanserade sig från de initiala antaganden som 
placerade samerna som en del av naturen trots att nationalparkernas politiska genom-
förbarhet betingats av dessa antaganden. I fallet med Serengeti resulterade naturskyd-
darnas omvärdering till sist i tvångsförflyttningar av parkens invånare medan bristen på 
politiskt stöd i Sverige istället innebar att nationalparksinstitutionen framstod som 
dysfunktionell. Det kan mycket väl ha funnits en viss omedvetenhet om hur beroende 
nationalparkernas tillkomst hade varit av att samerna naturiserades men fallet visar 
ändå att ompositioneringen kunde ske även när det inte fanns några garantier för att 
det skulle stärka naturskyddsintresset. 

AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Mot bakgrund av studiens upplägg är det knappast förvånande att förhandlingsproces-
sen framträtt som komplex, med inspel från många olika intressen. Förmodligen har 
det dessutom funnits ytterligare faktorer som inte fångats upp utan som fallit utanför 
det synfält som källmaterialet medgett. Mer allmänna och successiva förändringar i hur 
verkligheten uttolkades och värderades kan exempelvis mycket väl ha påverkat skeen-
det utan att det medvetandegjordes. En slutsats som varken kunnat förutses eller kan 
förväntas bli ogiltig endast av att ytterligare omständigheter uppdagas är att de kon-
flikter som i slutändan kom att utmana den etablerade åtskillnaden mellan natur och 
kultur var kontextuellt åtskilda och olikartade. De konflikter som drev på omförhand-
lingen, åtminstone på den första nivån, saknade direkta samband med varandra och 
utlöstes av skilda omständigheter. Det intresse som undergrävde den etablerade åtskill-
naden mellan natur och kultur var inte ett utan flera. Deras genomslag möjliggjordes 
av att lokala eller på annat sätt avgränsade konflikter kunde överföras till den nation-
ella naturskyddspolitiken. Som fallet med Abisko nationalpark tycks visa kunde den 
konflikt som överfördes ha en helt annan ideologisk inramning lokalt än vad den fick 
på central nivå. Om det ändå går att tala om någon gemensam drivkraft för konflik-
terna som avtäckts skulle det i så fall vara den begränsade möjlighet naturskyddets fö-
reträdare hade att kontrollera den samiska markanvändningen. Det var denna grund-
läggande begränsning som redan Erik Bergström adresserade med sitt förslag på utökad 
reglering och myndighetsövervakning. I slutändan tycks detta ha varit en avgörande 
abnormitet inom ramen för den natur som annars, om än med varierande resultat, 
kunde tuktas på det sätt som ansågs lämpligt. 

Intrången i samers markrättigheter har skett på många olika sätt, bland annat ge-
nom den svenska jordbrukskolonisationen, vattenkraftsutbyggnaden, gruvdriften och 
infrastrukturutbyggnaden. Nationalparksetableringarna utgör en pusselbit i denna 
större helhet och visar prov på hur åtskiljandet mellan natur och kultur har använts för 
att strukturera relationerna mellan olika grupper. För nationalparksinstitutionen var
åtskiljandet mellan natur och kultur en central funktion, kanske den mest centrala. 
Detta var innan besläktade begrepp som ekologi och biologisk mångfald hade vunnit 
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inträde, och utan ett ideologiskt skillnadsgörande mellan det ursprungliga och det ci-
viliserade skulle det inte heller ha funnits någon mening med att dra upp några nat-
ionalparksgränser. Därmed kan kopplingen till det i idag förkastade naturfolksbegrep-
pet inte viftas bort som ytlig eller irrelevant. Det samspel mellan naturskydd och same-
politik som avtäckts som ett resultat av den här avhandlingen ger tvärtom starka skäl 
att betona hur sammanlänkad hierarkiseringen av människor och andra djur enligt 
förmodade utvecklingsskalor kan vara med användningen av naturkategorin i helt 
andra, och till synes mer oskyldiga, sammanhang. 
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AJ, Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
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DAUM, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå
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LH, Landsarkivet Härnösand

LND, Lappfogdens i Norrbottens norra distrikt arkiv

NFA, Svenska Naturskyddsföreningen, arkiv
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Prop. proposition
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SFK, Svenska Fjällklubben 
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SH, Kungliga Skogshögskolan med föregångare Huvudarkivet

SNF, Svenska Naturskyddsföreningen

s.o. Sökord

STF, Svenska Turistföreningen

TA, Svenska Turistföreningen, arkiv

VBM, Västerbottens museum

YK, Yngre kommittéarkivet
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