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ABSTRACT 
This study deals with the ethnopolitical mobilization among the Sami in Sweden during the 
first half of the 20th century. The investigation focus on why this mobilization took place, the 
demands the Sami made, and the strategies used to achieve these goals. 

Opposition towards the Swedish Sami policy was the most important reason for the politi
cal mobilization among the Sami. Both the formation of the Sami policy at the central admin
istrative level, and the implementation of the policy at the regional and local level by the Lapp 
administration were criticised. During the first half of the period of investigation the Sami 
protests focused on policy decisions at central government level. During the later half of the 
period, it was the actions of the Lapp administration that triggered Sami activity. 

The central demands brought forward by the Sami movement concerned the position of the 
Sami in Swedish society. At the beginning of the period the Swedish Sami policy was based 
on the so called "Lapp shall remain Lapp" ideology. The Sami were looked upon as a reindeer 
herders by nature, who were weak and could not protect themselves against civilization, 
which was viewed as a threat to the cultural survival of the Sami. Therefore, they were to be 
protected by being segregated from the surrounding society. Only the reindeer herding Sami, 
however, were considered to be Sami which meant that a majority of the Sami population was 
not included in the Swedish Sami policy. A cultural boundary was drawn, which separated the 
Sami population into two large segments. Because of this, the main demands of the Sami 
movement were that the Sami should be granted an equal position in the Swedish society and 
that the Sami policy should include more aspects than just reindeer herding. 

Two main strategies were adopted by the Sami leaders to achieve the goals of the Sami 
movement. The first was to try to create a network of local Sami societies within a national 
Sami organization. As in Swedish society group interests were represented by a number of 
different organizations, Sami organizations were a precondition if the Sami were to be able to 
hold a dialogue with the Swedish authorities. However, during the period of investigation the 
Sami movement failed in its attempts to form a national Sami organization, which weakened 
the movement. The second strategy was directed at achieving more limited gains through 
goal-oriented actions, where the Sami were mobilized for shorter periods behind different 
demands. This second strategy was more successful during the period of investigation. How
ever, ultimately the creation of a national Sami organization, was found to be a requirement if 
the Sami movement was to be able to influence the Swedish Sami policy. The formation of 
Svenska Samernas Riksförbund (National Union of the Swedish Sami) in 1950 was therefore 
an important step for the Sami movement. 

Keywords: Sami history, ethnopolitical mobilization, Sami identity, Swedish Sami policy, 
majority-minority relations, cultural boundaries. 
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Förord 

Med en viss känsla av surrealism sitter jag till slut här och skriver förordet till avhandlingen. 
Efter fler års slit och släp har dagen kommit då bandet ska klippas, då förtöjningarna ska los
sas och då jag slutligen, genom mina egna sinnen, ska undersöka om gräset verkligen ÄR 
grönare där borta på andra sidan. Känns osannolikt att avhandlingen verkligen är färdig, sam
tidigt som det onekligen är en behaglig känsla att så verkligen är fallet. Att förmedla hur det 
känns är däremot svårare, långt mycket svårare än själva avhandlingsskrivandet skulle jag tro. 
Så jag ger mig inte på det här, utan nöjer mig med att konstatera att jag känner en stor till
fredsställelse och glädje. Samisk historia är ett mycket fascinerande och komplext ämne att 
studera. Det finns oerhört mycket skrivet om samerna, men samtidigt är det mycket som är 
oklart. Varje uträtat frågetecken har hela tiden följts av ett stort antal nya. Efter flera års arbete 
med en avhandling kring en liten delfråga inom detta ämnesområde känns det som om jag nu 
står på tröskeln till att bölja lära mig något inom ämnet. 

Under den process som skrivandet av en avhandling innebär inträffar stora förändringar i 
den verklighet avhandlingsförfattaren lever i, speciellt om denna process går utöver de stipule
rade fyra åren. Så har också skett för mig. Under min tid som doktorand har det hunnit hända 
mycket med mig som både människa och forskare. Lärdomsprocessen känns för mig både 
som om den varit lång och kort, den har stundtals varit hård och nedslående, men alltid lärorik 
och oftast givande. Att man är oerhört inne i si tt avhandlingsarbete bevisas inte minst av alla 
tillfällen när jag har drömt att jag arbetat med avhandlingen. Dessa behagliga besök i dröm
marnas värld har dock oftast haft en något besk eftersmak i det att jag har vaknat upp och in
sett att mycket av det jag hade åstadkommit i min drömavhandling ännu återstod att göra i det 
verkliga livet, och kanske gör det än idag. Vetenskap kan måhända fa mycket idéer och im
pulser från drömmeri, men att i drömmarnas värld skapa en avhandling går dessvärre inte. 

Att tacka olika människor som har varit behjälpliga under resans gång är också kutym i 
dylika sammanhang. Med risk för att låta som en kopia av ett tjatigt tacktal vid en Oscarsgala 
hade även jag tänkt försöka mig på detta i en viss begränsad omfattning. Att göra alla rättvisa 
är omöjligt varför jag endast kommer att nämna ett fatal vid namn. Jag vill rikta en första 
tacksamhetens tanke till Roger Kvist som bistod mig i inledningsskedet av avhandlingsarbetet 
och som hjälpte mig att bölja utforma mitt ämne och som alltid har haft en stund över för att 
läsa olika alster. Att han sedermera även lärde sig att stava mitt efternamn förstärkte bara 
ytterligare mitt positiva intryck av honom! Jag vill även tacka Ann-Katrin Hatje som hand-
ledde mig under en mycket viktig formativ period av avhandlingsskrivandet. Hon har varit en 
källa för uppslag och nya infallsvinklar och hon har hela tiden bistått mig med kritiska syn
punkter på mina resultat. Peter Sköld och Mohammad Fazlhashemi har fungerat som mina 
handledare under den sista perioden av mitt avhandlingsarbete vilket de gjort på ett utmärkt 
sätt. Med sina stora kunskaper, var och en inom sina specialområden, har deras goda råd och 
kritiska synpunkter varit mycket värdefulla för mig när avhandlingen slutligen mejslats fram. 
Deras tilltro till min förmåga har varit uppmuntrande och välbehövligt, speciellt mot slutet av 
avhandlingsarbetet när tvivlets demoner velat sätt käppar i forskningens kvarnhjul. 

Docent Daniel Lindmark förtjänar ett varmt tack för att han alltid har stöttat mig i mitt ar
bete, för att han alltid haft sin dörr öppen för formella och informella samtal samt för de 
många skratt vi delat. Ett speciellt tack vill jag framföra till två forskarkollegor, Åsa Nordin 
på institutionen för Samiska studier vid Umeå universitet och Ulf Mörkenstam på statsveten
skapliga institutionen vid Stockholms universitet. Åsa och Ulf har vid en rad olika tillfällen 
läst olika texter och lämnat värdefulla synpunkter och välbehövlig kritik. Detta har de gjort 
osjälviskt och i långt större utsträckning än etiketten kräver. På detta sätt skall forskning be
drivas och kunskap växa! Jag vill även uttrycka min erkänsla för mina nuvarande och tidigare 
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doktorandkollegor vid institutionen för historiska studier vars synpunkter på mina texter vid 
olika seminarier har hjälpt mig i mitt arbete. Här vill jag dessutom framföra ett speciellt tack 
till min lilla miniarmé av korrekturläsare, Carina, Nina, Camilla, Erland, Stefan och Maria, 
som i avhandlingsskrivandets slutskede hjälpte mig att förbättra den språkliga framställningen 
och även att reflektera över vissa delar av innehållet. 

Jag vill dessutom framföra ett stort tack till Erik-Oscar Oscarsson, som med stor genero
sitet låtit mig ta del av det källmaterial som han samlat in under sitt mångåriga arbete med 
samisk samtidshistoria och som dessutom bidragit med idéer och uppslag till avhandlingen 
under de samtal och diskussioner vi haft. Marita Alatalo och Patrik Johansson har varit mig 
behjälpliga med att framställa kartor, något som jag definitivt hade gått bet på utan deras hjälp 
varför även de är väl värda en stor portion uppskattning. Patrik är dessutom en god vän som 
jag har kunnat diskutera och fundera kring doktorandlivets vedermödor med. 

På de olika forskningsarkiv där jag har studerat mycket av källmaterialet till den före
liggande avhandlingen har jag enbart mötts av stort intresse, tillmötesgående och frikostig 
hjälpsamhet. Jag vill därför tacka de personer som hjälpt mig vid Riksarkivet, Landsarkiven i 
Härnösand och Östersund, Forskningsarkivet i Umeå samt Folkrörelsearkivet i Umeå. Jag har 
även arbetat med rättsligt material som förvaras på Hovrätten för Övre Norrland i Umeå samt 
tingsrätten i Piteå. Även här har de personer jag kommit i kontakt med varit mycket hjälp
samma vilket jag är tacksam för. Jag skulle dessutom vilja lyfta på hatten till personalen på 
Universitetsbiblioteket i Umeå som, i vått och torrt och oftast med ett överseende leende på 
läpparna, försökt besvara hopplösa frågor, hjälpt mig att lokalisera omöjlig litteratur, förmed
lat otaliga ï)ärrlån, ibland böjt lite på sina regler samt utan knot hjälpt mig med övriga frågor. 

För vissa forskare, och däribland jag själv, krävs det ekonomiska resurser för att forsk
ningen ska genomföras. Jag har varit i den tacksamma positionen att jag erhållit dylika resur
ser. Umeå universitet och projektet Kulturgräns Norr har finansierat min tid genom en dok
torandtjänst. Jag har dessutom erhållit medel och stipendier från NOS-H, JC Kempes Minnes 
Stipendiefond, Länsförsäkringar Västerbottens och Föreningssparbanken Sverige AB:s fond 
för ekonomisk och social forskning samt Stiftelsen Lars Hiertas Minne. Även era bidrag till 
min forskning har varit av ovärderlig nytta vilket jag bevarar i tacksamt minne. Svenska 
Samernas Riksförbund/S âmiid Riikkasearvi, S SR, har bidragit med medel till tryckandet av 
avhandlingen för vilket jag känner mig hedrad och glad. 

Min dygnsrytm (eller, som andra kanske skulle mena, min oförmåga att planera min till
varo bättre och att ta itu med saker och ting i tid) är sådan att jag ofta arbetar bättre på kvällen 
eller till och med långt in på natten än jag gör under förmiddagens timmar. Jag har därför ofta 
setts smygandes i institutionskorridoren under dygnets mindre officiella timmar. Detta beror 
alltså inte på någon skygghet gentemot mina arbetskamrater utan helt enkelt på att min hjärna 
tycks fungera mer friktionsfritt och med mindre risk för sömnavbrott under småtimmarna. I 
stillheten på institutionen, efter "stängningsdags", har stora delar av denna avhandling for
mats. Att jag långt ifrån är den ende akademikern som lider av denna åkomma har blivit 
uppenbart vid mina många sena vistelser på universitet. Nattligt arbete har även ha sina belö
ningar. Bortsett från det lugn och den arbetsro som infinner sig på en arbetsplats när alla gått 
hem och tystnaden sänkt sig, är de arla morgonstundernas promenader hem i glittrande 
morgonsol med prunkande blommor och kvittrande fågelsång en väg till själslig tillfreds
ställelse och stor glädje. Cykelturer i vintermörker med -23° och snålblåst är dock inte alltid 
lika upplyftande... Förutsättningen för denna uppläggning av arbetet är dock att antingen ha en 
mycket förstående sambo eller ingen alls. Jag har turen att ha en sambo av den förra kategorin 
och jag är samtidigt väldigt tacksam för att hon inte har bett mig söka mig till den senare. Jag 
vill därför avsluta detta våldsamma utbrott av tacksamhet med att rikta mitt största tack till 
min största supporter. Din uppmuntran när det har gått tungt, din hjälp med att förbättra av
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handlingen och din närhet i stunden har varit ovärderliga för mig. Det här är Din avhandling, 
minst lika mycket som det är min! Tack Marie! 

Det har varit maratonpass, vaknätter och stora överdoser av thékonsumtion, men nu är den 
till slut klar. Min bok. 

Umeå i oktober 2000 
Patrik Lanttö 

P.S. Jag vill även inskjuta ett stort tack till min dator som bröt ihop när jag skulle slutbehandla 
mitt manus och som därigenom förorsakade mig mycket extraarbete och som förmodligen gav 
mig ytterligare ett antal gråa hår att lägga till samlingen. Jag hoppas bara att inte alla som ska 
ta sig igenom hela min avhandling reagerar på samma sätt... 
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Kapitel 1 - Inledning 

Jag vet, att I, sameh, kommen hit med ett glatt och frejdigt mod och med stora förhoppningar om 
framgång för den rättvisa sak, som vi kämpa för. Det är ock att hoppas, att I inte skolen behöva 
resa hem med alldeles felslagna förväntningar utan i s tället i den förvissningen, att samefolket -
trots de mäktiga fjällens och de ändlösa skogarnas skiljande hinder - i a lla fall är ett och samma 
folk, som enigt och segervisst vill något och som också i sa mlad tropp kan giva uttryck för sina 
önskemål och sin berättigade åtrå att kunna hämta en anständig bärgning ur moder Sveas jord. 
[—] Dock må ingen av Eder tappa modet. Genom svårigheter härdas viljan. Därigenom spännes 
ock vår samlade energi till målmedveten strävan, till ett ihärdigt arbete, som slutligen måste föra 
till målet. Våren så hjärtligt välkomna, alla I, kära sameh!1 

När Gustav Park i Arvidsjaur den 4 oktober 1937 höll sitt inledningsanförande vid det andra 
samiska landsmötet i Sverige betonade han enigheten bland samerna, att de var ett folk trots 
alla "skiljande hinder". Han använde fjällen och skogarna som symboler för de stora geogra
fiska avstånd samerna hade att överbrygga för att kunna sammansluta sig. De kunde emeller
tid även ses som symboler för fjällsamerna och skogssamerna, för att dessa båda grupper 
skulle stå enade trots eventuella inbördes skiljaktigheter i vissa frågor. Representanter från 
nästan hela det samiska området, Sâpmi, var närvarande och utgjorde på sitt sätt ett tvärsnitt 
av samerna i Sverige, åtminstone av den renskötande delen av samebefolkningen eftersom det 
främst var denna grupp som var representerad. För samerna var mötet stort. Det var andra 
gången som samerna i Sverige lyckats samla sig till denna form av manifestation och det hade 
gått nitton långa år sedan det föregående mötet hade hållits. Många av talarna uttryckte också 
sin stora glädje över att få delta vid detta högtidliga och historiska tillfälle. Mötet var en viktig 
milstolpe i samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige under den första halvan av 1900-
talet. För att bättre förstå landsmötets tillkomsthistoria, utveckling och efterspel och för att 
förstå dess betydelse för utvecklingen under den undersökta femtioårsperioden, kommer mötet 
i avhandlingen att sättas in i sitt sammanhang. 

Det var dock inte enbart för samerna själva som detta var en stor händelse. Landsmötet be
vakades av många av lokaltidningarna i Norrbotten, Västerbotten samt Jämtland och dessutom 
av flera av de största rikstäckande dagstidningarna. Med en blandning av roade kommentarer, 
förvåning, stort allvar och indignation förmedlades innehållet i diskussioner, motioner och 
resolutioner ut i landet. I mer eller mindre fylliga notiser, artiklar och reportage rapporterades 
om mötesdeltagarnas utseende, klädsel, agerande, språkbruk, diskussionslusta och andra de
taljer. Detta samiska landsmöte var med andra ord en stor händelse även för andra än samerna 
själva, mötet var en stor nyhet både lokalt, regionalt och nationellt. Vid mötet fanns dessutom 
ett antal representanter för de tre nordligaste länsstyrelserna och även en minister tillhörde den 
illustra gästlistan vid mötet. På alla plan ägnades mötet således en stor uppmärksamhet. Vad 
var orsakerna till detta stora intresse och denna fascination runt om i landet för ett samiskt 
landsmöte i Arvidsjaur? 

Landsmötet pågick i fyra dagar och kan närmast beskrivas som en välbesökt politisk mani
festation av en liten minoritet, en händelse som hade varit omöjlig i många länder. Samerna 
kunde dock yttra sig fritt utan hot om allvarliga repressalier. Samtidigt var Sverige ett land 
och ett samhälle där rastänkande var fast etablerat och där inte minst samerna var en grupp 
som möttes av fördomar, förakt, oförståelse och även uttalad rasism. En rasism klädd i väl
vilja och omsorg om den "lapska" folkstammen och dess fortlevnad, uttryckt genom paterna
lism och en "storebrorsmentalitet". Samerna betraktades i inflytelserika kretsar som ett natur
folk, ett befolkning på ett lägre kulturstadium än den svenska, som försöijde sig på renskötsel. 
De var dessutom av naturen skapade att vara renskötare och borde därför inte ägna sig åt and
ra ekonomiska aktiviteter. En stor del av fascinationen kring mötet bottnade i denna syn på 
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samerna, det var tanken på "naturbarnens" landsmöte som kittlade mest. Många av journa
listerna uttryckte dock sin stora förvåning över vilken disciplin och arbetsordning som rådde 
vid mötet och över det allvar som präglade förhandlingarna. Denna typ av åsikter utgjorde 
ännu ett undantag och bilden dominerades av en mer beskyddande och nedlåtande attityd. Hur 
denna inställning till samerna konkret tog sig uttryck på det lokala planet under undersök
ningsperioden och hur samerna uppfattade detta är centrala inslag i avhandlingen. 

Första halvan av 1900-talet var en synnerligen omvälvande period, med två världskrig och 
andra stora världshändelser. Det svenska samhället genomgick även stora förändringar, med 
en modernisering och en industrialisering som nu på allvar grep tag i hela landet. Mitt i dessa 
internationella och nationella malströmmar stod samerna, ett folk delat på fyra stater och en 
liten minoritet i sam tliga dessa. Samerna och det samiska samhället kom på ett mycket påtag
ligt sätt att påverkas av samhällsutvecklingen. 

Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
I fokus för undersökningen står den etnopolitiska mobiliseringen bland samerna i Sverige un
der första halvan av 1900-talet. Detta är ett ämne och en tidsperiod som tidigare inte blivit 
föremål för någon sammanhållen undersökning. I Norge finns flera verk som tar upp denna 
period och framväxten av samerörelsen på norsk sida, men på svensk sida har dylika studier 
inte genomförts. Oftast berörs perioden mycket översiktligt och med generella utsagor vilka 
baseras på ett begränsat antal bearbetningar och tryckta källor.21 Norge drabbades samerörel
sen av en kraftig nedgångsperiod under mellankrigstiden, en nedgång som inte bröts förrän 
efter andra världskriget. I den mer oklara bilden av utvecklingen i Sverige har denna betrak
tats som parallell till skeendet i Norge. Även en av de ledande sameföreträdarna i Sverige vid 
denna, Gustav Park, har till exempel själv beskrivit första halvan av 1900-talet som en period 
då den samiska politiska mobiliseringen och organiseringen låg på en mycket låg nivå. I sitt 
inledningsanförande vid landsmötet 1950 framhöll han de tre samiska landsmöten som hade 
hållits fram till dess som de enda ljuspunkterna under denna period: 

Samerna i vårt land har ju hittills varit lika strövrenar, som i små flockar eller var för sig har gått 
sin egen väg. Det är bara vid tre olika tillfällen, nämligen åren 1918, 1937 och 1948, som de av 
yttre trängande svårigheter har varit tvungna att samlas för att med gemensamma ansträngningar 
försöka avvärja sådana mått och steg utifrån, som under vart och ett av de nämnda åren hotade att 
försvåra deras existens. Men eljest har man i sin stora isolering - med tanke på sina egna livs
intressen - varit sovande och därför också alldeles overksam.3 

Park hade emellertid ett övergripande politiskt syfte med sitt uttalande. En samisk riksorgani
sation skulle konstitueras vid mötet och han ville mobilisera samerna bakom denna genom att 
betona riskerna med att inte mobilisera sig politiskt och bilda organisationer. Genom den dju
pare genomgång av primärkällor som gjorts i avhandlingen är det möjligt att i större utsträck
ning testa Parks påstående. 

Avhandlingens huvudsyfte är att belysa och analysera samernas etnopolitiska mobilisering 
i Sverige under perioden 1900-1950. Denna analys genomförs utifrån en teoretiskt ansats med 
utgångspunkt i etnicitets- och identitetsbegreppen samt ett resonemang kring yttre påverkande 
faktorer samt en inre respons inom samesamhället. Kopplat till syftet finns även en rad fråge
ställningar där detta fördjupas, frågeställningar som kan sägas vara en konkretisering av frå
gorna varför, vad och hur. En första central frågeställning är vilka faktorer som påverkade den 
politiska mobiliseringen? Här är det drivkrafterna bakom mobiliseringen och aktionerna som 
analyseras, varför samerna agerade eller varför de valde att inte göra det. I detta sammanhang 
kommer även frågan om varför det fanns stora skillnader i den politiska mobiliseringen mel
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lan de sydligare och de nordligare samegrupperna att behandlas. Andra viktiga frågeställ
ningar berör de samiska kraven och om det går att skönja ett politiskt program i dessa. Vilka 
krav fördes fram och hur legitimerades dessa? Vilka konkreta målsättningar hade same
rörelsen? Dessa frågeställningar behandlar frågan vad samerna ville uppnå med sitt agerande. 
Slutligen skall även frågeställningar rörande hur de samiska aktörerna agerade för att fa sina 
krav tillgodosedda formuleras. Vilka politiska strategier utnyttjades för att nå de utsatta mål
sättningarna? Varför valdes en viss strategi? Till frågeställningarna rörande varför, vad och 
hur finns även en longitudinell aspekt kopplad, där förändringarna av dessa faktorer under 
undersökningsperioden analyseras. 

För att uppnå avhandlingens syfte har tre delsyften använts, med vissa frågeställningar kopp
lade till vart och ett: 

1. Att utföra en analys av hur rennäringen utvecklades under undersökningsperioden och vil
ken betydelse detta fick för den svenska samepolitiken och för samernas etnopolitiska mo
bilisering. Vilken roll spelade renskötseln i samernas politiska mobilisering? 

2. Att analysera förhållandet mellan samerna och myndigheterna på central nivå. Med central 
nivå avser jag här regering, riksdag samt utredningar i samefrågor.4 Hur påverkade de poli
tiska besluten den samiska mobiliseringen? Vilken inställning till samefrågorna går att ut
läsa ur de centrala myndigheternas agerande? Hur ställde sig beslutsfattarna på denna nivå 
till den samiska mobiliseringen? 

3. Att analysera hur relationen mellan samerna och länsmyndigheterna utvecklades och för
ändrades. Hur betraktade lapptjänstemännen renskötselnäringen och dess framtid? Hur på
verkade lappväsendets agerande på renskötselns område den samiska etnopolitiska mobili
seringen? Hur såg lappväsendet på denna mobilisering och hur ställde sig myndigheten till 
de samiska företrädarna och de samiska organisationerna? Hur stort inflytande hade lapp
väsendet över den statliga samepolitiken? Skilde sig lappväsendet från de centrala myndig
heterna i sin syn på samefrågorna? 

I förhållandet till statsmakterna kommer två faktorer att vara centrala. För det första kommer 
jag att undersöka hur de samiska företrädarna/de samiska organisationerna agerade för att få 
tillträde till den samepolitiska kontexten. Kunde de föra upp sina frågor på den politiska 
agendan och få dessa diskuterade av de makthavande? Den andra faktorn jag kommer att un
dersöka är vilket genomslag samerna fick på sina synpunkter. Lyssnade statsmakterna till de 
samiska åsikterna och hade dessa någon reell möjlighet att få sina krav tillgodosedda? Denna 
fråga är inte helt beroende av den föregående, utan samerna kan få genomslag på sina syn
punkter utan att för den skull ha tillträde till den samepolitiska arenan. Maktaspekten är här 
central, makten att definiera, makten att tolka, makten att dra gränser. Lyckades samerna på
verka den rådande maktfördelningen? Analysens tyngdpunkt i denna del ligger på inter-
aktionen mellan samerna och länsmyndigheterna. 

Avhandlingens fokus ligger på skiljelinjen mellan det samiska och det svenska, där speciell 
tonvikt läggs på förhållandet mellan samerna och myndigheterna på olika nivåer. Samiskt 
agerande och samiska åtgärder är det centrala temat, men detta ställs mot myndigheternas in
ställningar i olika frågor. Hypotesen här är att statsmakterna politiska beslut och implemente-
ringen av dem är en central faktor som påverkar det samiska agerandet och genom denna 
uppläggning av undersökningen kan betydelsen av statsmakternas agerande belysas. 

Till viss del blir det här också en undersökning av attityder och kulturkrockar. Jag har i 
mitt arbete lagt en stor tyngdpunkt på förhållandet mellan samerna och statsmakterna och då 
främst på samernas förhållande till de regionala myndigheter som ansvarade för samiska frå
gor, det vill säga länsstyrelserna och lappväsendet i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. 
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Den allmänna inställning till samerna som tjänstemännen i dessa myndigheter uppvisade, men 
även deras reaktioner på samernas organisering och strävanden att förbättra sin position i de t 
svenska samhället påverkade de samiska aktörerna. I dessa kontakter skapades ett spännings
fält som verkade pådrivande för den begynnande samiska organiseringen. Här möttes inte bara 
två olika kulturer utan även en äldre ämbetsmannatradition och dynamiska företrädare för en 
minoritetskultur som hade påverkats av strömningarna i samhället och som nu krävde sina 
rättigheter. 

Uttrycket politisk mobilisering används i en relativt vid betydelse i avhandlingen.5 Med 
politisk mobilisering och politisk aktivitet inbegrips inte bara organisatorisk aktivitet såsom 
bildandet av samiska organisationer samt organiserade aktioner, utan även enskilda individers 
eller mindre gruppers agerande för att påverka sin situation. Undersökningsperioden utgör en 
etableringsfas för den etnopolitiska mobiliseringen bland samerna i Sverige. De första samis
ka organisationerna bildades, men en fast struktur i o rganisationsrörelsen saknades ännu och 
organiseringen täckte endast delar av det samiska området. En stor del av den politiska akti
viteten skedde på grund av detta utanför de existerande organisationerna. Min användning av 
begreppet politisk mobilisering kan därför bäst sammanfattas genom att citera från ända
målsparagrafen för Vilhelmina och Åsele Lappars Enskilda Arbetsförening: Samiska indi
vider, grupper eller organisationer som strävar efter att förbättra samernas ställning i "socialt, 
ekonomiskt, kommunalt och politiskt hänseende".6 Det är i denna vida bemärkelse jag använ
der begreppet politisk mobilisering. 

Som ett sammanfattande begrepp för att beteckna den politiska mobiliseringen inom sa
megruppen i stort har jag valt att använda mig av termen samerörelsen. Begreppet skall dock 
inte förstås i den bemärkelse vi i vanliga fall använder termen rörelse, till exempel i nykter
hetsrörelsen, där det rör sig om en organiserad företeelse vilken är strukturerad och hierarkiskt 
uppbyggd. Under undersökningsperioden är samerörelsen snarast fragmenterad, utan direkt 
organisation och väldigt beroende av ett fatal företrädare vilka är drivande i utvecklingen av 
samerörelsen och dess aktiviteter. Begreppet kan därför snarast ses som ett löst samman
kopplat konglomerat av enskilda personer och ett antal sameföreningar vilka har likartade 
målsättningar. Samerörelsen kan alltså ha olika omfattningar under olika delar av undersök
ningsperioden. Termen speglar dock den målsättning som de samiska ledargestalterna hade 
med rörelsen: att den skulle fungera som en samisk folkrörelse, där samerna som ett folk 
skulle samla sig för ett enigt och gemensamt agerande i olika frågor. 

Samerörelsen kommer att beskrivas i termer av passiv, reaktiv och aktiv för att påvisa 
skillnaderna i aktiviteten mellan olika perioder. Med passiv åsyftas ett huvudsakligen passivt 
samiskt agerande där fa eller inga initiativ tas och där aktiviteten är begränsad. Med reaktiv 
åsyftas att det samiska agerandet mer direkt är en reaktion på beslut eller åtgärder från stats
makternas sida. Därmed sägs inget om styrkan i aktionen, men däremot att det är ett agerande 
som kommer att ebba ut när den utlösande faktorn inte längre är aktuell. Med den tredje ter
men, aktiv, åsyftas ett mer självständigt agerande, där samerörelsens agerande bärs fram hu
vudsakligen av egen kraft. Vissa perioder som beskrivs som aktiva kan ha sitt ursprung i en 
situation som kan betecknas som reaktiv, men där aktionerna utvidgas och är oberoende av 
den utlösande faktorn. 

Den tidsmässiga avgränsningen av avhandlingen, vilken täcker in den första halvan av 
seklet 1900, utgår från centrala skeendet inom sarnerörelsen. Sekelskiftet markerade inled
ningen på en politisk mobilisering bland samerna i Sverige i en bredare och mer organiserad 
form. Att låta avhandlingen ta sin utgångspunkt från detta är därför naturligt. Som slutpunkt 
har 1950 valts, det år då Svenska Samernas Riks förbund/S âmiid Riikkasearvi, SSR, bildades. 
En samisk riksorganisation utgjorde en av de viktigaste målsättningarna för samerörelsen un
der större delen av undersökningsperioden. Genom bildandet av SSR gick utvecklingen in i en 
ny fas genom att organisationen fick agera som remissinstans i samepolitiska frågor och dess

4  



utom började fungera som samtalspartner till statsmakterna. Samerna fick därigenom en an
nan och mer erkänd position än tidigare och de började i större utsträckning få tillträde till den 
samepolitiska arenan. Det är därför naturligt att låta avhandlingen avslutas när denna för
ändring inträder. 

Som framgår av avhandlingens syfte och frågeställningar är det endast den politiska mobi
liseringen bland samema i Sverige som undersöks. Den uppdelning av samerna mellan fyra 
stater som skett i historien har haft ett godtyckligt förlopp. Skilda styrkeförhållanden, för
handlingar och tillfälligheter har avgjort gränslinjernas exakta dragning, medan samerna själ
va däremot inte har kunnat påverka denna process. Att följa denna av yttre förhållanden på
tvingade uppdelning har därför sina brister. Samtidigt har samerna anpassat sig till den rådan
de situationen och har inom respektive stat agerat för att påverka sin situation. Denna starka 
inriktning på den nationella arenan är speciellt påtaglig för samerna i Sverige under den över
vägande delen av undersökningsperioden. Det är endast undantagsvis som perspektivet lyfts 
och riktas över statsgränserna. Detsamma gäller föreliggande studie. Samerna i Ryssland 
kommer överhuvudtaget inte att beröras, medan samerna i Finland i begränsad utsträckning 
kommer in i diskussionen i den senare delen av avhandlingen. Med utvecklingen för samerna i 
Norge kommer däremot vissa punktjämförelser att göras för att ytterligare belysa utvecklingen 
i Sverige, men någon mer omfattande komparation blir inte aktuell. Försöket till djupanalys 
av samernas förhållanden i Sverige omöjliggör detta. Förhoppningen är ändå att den begrän
sade jämförelsen med samerna i Norge ändå ska kunna visa de stora likheterna som fanns i 
den politiska mobiliseringen bland samerna på respektive sidor av denna statsgräns, vad som 
kan ses som samerörelsens verkligen gränsöverskridande dimension, det vill säga hur idéer 
och inspiration som rört sig över Kölen inte färdats över en gräns utan inom ett folk. Sam
tidigt kommer även skillnader i utvecklingen att belysas, som ger en antydan till vilka be
gränsningar uppsplittringen av Sâpmi har medfört för samerna. 

Att göra en heltäckande studie där samerna i hela Sâpmi följs under undersökningsperioden 
har inte varit möjligt. En viss fokusering på specifika områden har varit nödvändig för att un
dersökningen skulle vara möjlig att genomföra och för att framställningen skulle bli förståelig. 
Utvecklingen inom samerörelsen har fått styra var avhandlingens geografiska fokus ligger 
under olika delar av perioden. Detta innebär att under den första halvan av undersök
ningsperioden koncentreras undersökningen främst till Västerbotten och Jämtland, och i viss 
mån även till södra Norrbotten. Under den andra halvan av perioden ligger fokus i stor ut
sträckning på Norrbotten. Eftersom den senare halvan av undersökningsperioden behandlas 
utförligare i den empiriska undersökningen innebär detta att förhållandena i Norrbotten har en 
mer framträdande roll i avhandlingen. Denna inriktning på studien har även haft betydelse för 
urvalet och behandlingen av källmaterialet. 

Ytterligare en avgränsning är att avhandlingen i stor utsträckning kommer att inriktas på de 
renskötande samerna och på frågor rörande renskötselnäringen. Denna avgränsning har till 
stor del avgjorts av källmaterialet där fokuseringen på renskötseln är dominerande. Stats
makternas samepolitik var under perioden inriktad på renskötseln och dess utövare, den så 
kallade lappfrågan dominerades av rennäringen och dess problem och förutsättningar. Samer 
som stod utanför renskötseln eller som slogs ut därifrån betraktades närmast som ett problem, 
ett problem som dock kunde få sin lösning genom fattigvårdsunderstöd och olika koloni
sationsföretag som närmast syftade till att assimilera dessa "överblivna" samer i den svenska 
befolkningen. När frågan om samernas situation var uppe till diskussion var det således inte 
egentligen samerna som grupp som behandlades, det var snarast en näringsfråga som skulle 
lösas.7 Även de samiska företrädarna och de samiska organisationerna som behandlas var till 
största delen inriktade på renskötseln. I den mån de icke renskötande samerna behandlas i 
avhandlingen kommer detta närmast att beröra vad detta utanförskap innebar. Vissa tvister 
rörande gränsdragningen runt det samiska, vilka som skulle anses ingå i den samiska gruppen 
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och vilka som inte gjorde detta, ger dock en inblick i hur o lika denna problematik behandlades 
av statsmakterna och samiska företrädare. Härigenom kan vissa problem för den icke ren-
skötande samiska befolkningen behandlas och även diskuteras djupare. De ledande same
företrädarna var dock i regel inte renskötare själva. Oftast kom de från renskötarfamiljer, men 
via utbildning hade de lämnat renskötselnäringen. 

Ännu en avgränsning, som mer eller mindre är inbyggd i denna inriktning på renskötseln, 
är att fjällsamerna kommer att uppmärksammas i högre grad än skogssamerna. Fjällsamerna 
stod i fokus för samepolitiken och det var fjällrenskötseln som utgjorde normen, medan 
skogssamerna och skogsrenskötseln utgjorde det annorlunda och till och med tidvis betrak
tades som en anomali. Källmaterialet är därför mer inriktat på fjällsamerna och frågor vilka 
mera direkt berörde dem. Skogssamerna kommer dock i görligaste mån att uppmärksammas i 
avhandlingen och förhoppningsvis behöver slagsidan inte bli alltför stor och påtaglig. Den 
skogsrenskötsel som bedrivs nedanför lappmarksgränsen i Norrbotten, den så kallade kon-
cessionsrenskötseln vilken formellt inrättades genom renbeteslagen 1928 men som har långt 
äldre rötter än så, lämnas däremot helt utanför avhandlingen. 

Många konkreta sakfrågor, för att inte säga de flesta, kommer dessvärre att falla utanför 
avhandlingens ramar. Frågor som skulle kunna vara nog så intressanta att belysa djupare i 
dessa sammanhang, men där avgränsningar, avhandlingens omfång och den tid som stått till 
arbetets förfogande omöjliggjort detta. Ett naturligt urvalskriterium vid valet av de pro
blemområden vilka behandlas i avhandlingen har varit att koncentrera framställningen på de 
frågor som var relevanta och styrande för de samiska aktörerna. Av denna anledning kommer 
till exempel den konkreta frågan om samisk äganderätt till de marker de nyttjade till största 
delen att stå utanför avhandlingens fokus, trots att frågan är synnerligen aktuell idag. Det är 
endast i den mån frågan förs upp till diskussion från samernas sida som den kommer att be
handlas, och då framför allt under åren efter andra världskriget.8 Ytterligare inskränkningar i 
avhandlingens fokus har emellertid gjorts. Rovdjurs frågan är ett exempel på ett problem
område vilket i stor utsträckning diskuterades bland samerna under undersökningsperioden 
och som vid vissa tillfällen var en central debattfråga. Rovdjursfrågan har dock inte på ett lika 
uttalat sätt influerat samerörelsen och dess utveckling under perioden, varför den helt ute
lämnats i framställningen. 

En slutlig begränsning i avhandlingen, och kanske även den för resultatens bärighet allvar
ligaste, är att en kontextualisering av samefrågan och av samepolitiken inte har gjorts. Därmed 
framstår samepolitiken som en avskild ö i den svenska politiken och samerna som en isolerad 
grupp, den enda vilken befann sig i en förfördelad position i d et svenska samhället och som 
protesterar mot åtgärder från statsmakterna. Så är givetvis inte fallet. En kontextualisering av 
de problem som analyseras i s tudien har dock inte varit möjlig att genomföra inom avhand
lingens ramar. En stor och viktig del av avhandlingsarbetet har utgjorts av grundforskning på 
detta delvis ännu relativt outforskade område. De stora luckor som finns i forskningen kring 
undersökningsperioden har därför prioriterats före att placera studien i ett större sammanhang. 

Teoretiska utgångspunkter 
Den teoretiska ramen för avhandlingen har formulerats i anknytning till forskningsområdet 
och de förändringsprocesser som står i fokus för studien. Dessa processer diskuteras utifrån ett 
resonemang kring yttre faktorer och inre respons. Innan denna konkret tas upp till behandling 
skall dock frågor kring etnicitet och identitet beröras. 
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Etnicitet och identitet 
Det finns idag en rik flora av litteratur som behandlar nationalism och etnicitet. Två mot
stående sätt att betrakta nationalismen och dess ursprung och orsaker brukar där framhållas: 
dels den primordialistiska, dels den konstruktivistiska. Den primordialistiska synen på natio
nalism är äldre till sitt ursprung. Den går ut på att nationer och därmed nationalism är något 
ursprungligt, något som har funnits naturligt i människors medvetande genom historien. Na
tionstillhörighet och nationskänsla är ärftligt och något individen föds med. Antropologen 
Clifford Geertz betonar till exempel detta förhållande: "These congruities of blood, speech, 
custom, and so on, are seen to have an ineffable, and at times overpowering, coerciveness in 
and of themselves."9 Den konstruktivistiska synen på nationalism anser att denna är något 
skapat, något som har uppkommit i samband med det moderna samhällets framväxt. De tradi
tioner och den känsla av historisk och kulturell gemenskap nationalismen bygger på är kon
struerade. Den amerikanske historikern och sociologen Immanuel Wallerstein talar till exem
pel om att "peoplehood [...] is, in no sense a primordial stable social reality, but a complex, 
clay-like historical product of the capitalist world-economy"10, medan statsvetaren Benedict 
Anderson definierar nationen som "en föreställd politisk gemenskap".11 Många av dagens stu
dier befinner sig mellan dessa båda positioner, där både ett reellt historiskt arv och element av 
konstruktion anses utgöra nationalismens och etnicitetens grund. En sådan position intar soci
ologen Anthony D. Smith vilket framgår i hans definition av etniska grupper från 1991 : 

An ethnic group is a type of cultural collectivity, one that emphasizes the role of myths of de
scent and historical memories, and that is recognized by one or more cultural differences like re
ligion, customs, language or institutions. Such collectivities are doubly 'historical' in the sense 
that not only are historical memories essential to their continuance but each such ethnic group is 
the product of specific historical forces and is therefore subject to historical change and dissolu
tion.12 

Smith gör även en distinktion mellan etnisk kategori och etnisk gemenskap. Med etnisk kate
gori åsyftas en befolkning vilken betraktas som en enhet av utomstående, men som själva är 
omedvetna om eller endast har en diffus bild av att de utgör en gemensam grupp. Med be
greppet etnisk gemenskap åsyftar Smith att åtminstone en del av gruppen uppfattar sig själv 
som en sammanhållen etnisk grupp, med ett gemensamt historiskt ursprung, gemensam kultur 
och ett gemensamt hemland. De har ett nationellt medvetande.13 Historikern Henry Minde har 
överfört detta på samernas situation vid tiden kring sekelskiftet 1900. Han diskuterar om det 
över huvudtaget går att tala om samerna som en etnisk kategori vid den här tiden. Det fanns 
inget gemensamt namn på gruppen, de kallades för lappar i Sverige och finner eller lapper i 
Norge, och de hade dessutom inget gemensamt språk utan talade flera olika mycket distinkta 
dialekter. Själva kallade sig samerna för såbmi eller såbmelas och de såg sig själva som skilda 
från övriga folkgrupper som de kom i kontakt med och dessa i sin tur såg samerna som en 
särskild grupp. Samerna existerade alltså som en distinkt etnisk grupp vid sekelskiftet, både i 
sina egna och i andras ögon.14 De utgjorde en etnisk kategori för att följa Smiths terminologi. 
De existerade som en separat grupp och hade även denna uppfattning om sig själva, men de 
hade ännu inte något nationellt medvetande i en mer uttalad form och såg inte sig själva som 
en samisk nation. Det är denna känsla av etnisk gemenskap och nationellt medvetande som är 
ett modernt fenomen och det är framväxten av denna som står i fokus i avhandlingen. 

Vad innefattar då egentligen begreppet etnicitet? Enligt flera forskare är etnicitet något som 
skapas och förändras, det är en slags dialog och sammanjämkning dels mellan individens och 
den etniska gruppens syn på den egna identiteten, dels utanförståendes syn på gruppen. Att 
etniciteten är relationell betonas därmed. Detta kan betraktas som en instrumentalistisk syn. 
Utan kontakter med andra grupper vore det inte meningsfullt att tala om en etnisk identitet 
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eller att försöka upprätthålla någon. Det är först i re lation till "den andre" som den egna iden
titeten blir relevant och det är först i relation till andra etniska grupper som den egna gruppens 
etniska egenskaper definieras. I kontakterna med andra grupper blir de egna etniska markö
rerna viktiga och symbolladdade.15 Socialantropologen Thomas Hylland Eriksen benämner 
denna process för stereotyp i sering. Han menar att den skapar ordning och bidrar till gräns
dragningen mellan grupper och den bidrar dessutom med vissa förklaringar till skillnader 
mellan grupperna. I förhållandet mellan en stark majoritet och en svag minoritetsgrupp kan 
emellertid denna stereotypisering fa negativa effekter: "Stereotypes can sometimes function as 
self-fulfilling prophecies. A dominating group can stunt the intellectual development of a 
dominated group by systematically telling them that they are inferior."16 Detta dominans
förhållande är synnerligen relevant för avhandlingens problematik, då den rådande synen på 
samerna i det svenska samhället och hos statsmakterna på ett påtagligt sätt påverkat samernas 
självbild och handlingsutrymme. De har socialiserats in i en roll och ett synsätt på sig själva 
som är svår att ta sig ur: 

Det samene har vaert og fortsatt er utsatt for, er en kulturell diskriminering. Det er det som 
har gjort dem til stebarn i de nordiske samfunn. Og på dette område har de andre nordiske 
folk nasrmest gjort alt for å knekke samenes selvrespekt og selvfolelse. Samisk språk, 
kultur og livsform er stadig stemplet som noe mindreverdigt og 'primitivt'. [—] Og da var 
det like godt å finne en snarvei ut av elendigheten - å bli 'norsk' eller 'svensk' både inn-
vendig og utvendig.17 

Den etniska identiteten är inte något bestämt och enhetligt, utan består av olika delar som kan 
sägas ligga i skikt ovanpå varandra. Det som avgör vilket "lager" av identiteten som kommer 
att användas beror på situationen och vilka de övriga aktörerna är.18 En samisk man kan till 
exempel utgå från att han kommer från Saarivuoma sameby när han talar med en kvinna från 
Talma, på SSR:s landsmöte talar han utifrån att han är nordsame, när han träffar samer från 
andra länder är han en same från den svenska sidan av riksgränserna och i samröre med 
svenskar kanske han framhåller sin övergripande identitet som same. Dessa distinktioner kan 
vara nog så viktiga för individen och den etniska gruppen, men nivåskillnaderna kan lätt in
skränkas av externa begränsningar.19 En liten och politiskt sett svag grupp som samerna har 
haft små möjligheter att motverka denna typ av externa begränsningar. Dessa gränser kan vara 
informella, föreställningar som människor har om en etnisk grupp, som till exempel att vissa 
svenskar kort och gott betraktar mannen från Saarivuoma sameby som en "lapp", liksom 
kvinnan från Talma, med allt vad detta innebär. De kan även vara formella som till exempel 
den lagstiftning på renskötselns område vilken inleddes med den första renbeteslagen 1886 
och som successivt har uteslutit icke renskötande samer från möjligheten att utöva de tra
ditionella samiska näringarna fiske och jakt inom renbetesmarkerna. Detta har begränsat dessa 
sam ers möjlighet att leva och försörja sig inom samiskt område och att bibehålla kontakten 
med samiska traditioner och samiska kultur. 

Det är i interaktionen mellan samer och den övriga befolkningen, mellan samerna och 
statsmakterna som samernas identitet formas. Under undersökningsperioden var en central 
fråga för de ledande samiska företrädarna att skapa en gemensam samisk identitet, att få sa
merna att utvecklas från en etnisk kategori till en etnisk gemenskap. Den samiska identiteten 
kan sägas bestå av olika kriterier vilket Israel Ruong20, etnolog och språkforskare och själv 
same, har behandlat. Han har betonat identitetens sammansättning av både objektiva och sub
jektiva kriterier och bland de objektiva lyfte han bland annat fram samiskt språk, samisk slöjd, 
samiska näringar som till exempel renskötseln samt Sâpmi, det samiska landområdet. Bland 
de subjektiva kriterierna nämn« Ruong skapandet av en samhörighetskänsla, baserad på en 
gemensam livshållning o^ fående ifrån bilden av en gemensam historia. Dessa iden
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titetskriterier är inte de enda tänkbara, det finns andra element som kan sägas utgöra delar av 
en samisk identitet, men de är viktiga under undersökningsperioden. De utgör centrala 
byggstenar för skapandet av en gemensam samisk identitet under perioden. Samiska skolor 
och samiska organisationer är enligt Ruong viktiga arenor för att slå vakt om dessa identi
tetskriterier.21 Samtidigt kunde dock de samiska skolor som fanns under perioden, no
madskolorna, även ha en starkt negativ effekt på de samiska elevernas självkänsla. Eleverna 
blev under sin skolvistelse mer medvetna om sig i egenskap av att vara samer och fick dess
utom ofta en klar inblick i samernas underordnade ställning i samhället. För många kunde 
detta bli en stigmatiserande upplevelse och medföra ett avståndstagande från deras samiska 
bakgrund.22 

Israel Ruong har beskrivit hur framträdande samiska etniska markörer, som nomadismen, 
kåtan och klädedräkten, kommit att tjäna som identifikationskriterier, både inåt och utåt, och 
hur de även utnyttjats av statsmakterna: 

Anpassning möjliggjorde behärskning av naturresurserna som behövdes. Nomadismen, kåtan, 
klädedräkten var ett vapen i närkampen mot kölden. De blev element i nomadens identitet ej en
dast som interna identifikationskriterier utan också och inte minst som externa, som blev till ett 
politiskt program i fråga om samerna bland de utredande och beslutande instanserna i det svenska 
samhället och som bland annat förde till segregationen mellan renskötande och icke renskötande 
samer i lagstiftningen.23 

För samerna var dessa etniska markörer viktiga och signalerade något positivt och samman
bindande, det stärkte den etniska identiteten. Ruong menar att de som betraktat detta utifrån 
däremot har sett det i ett slags romantiskt skimmer, och denna idealiserande bild har de velat 
bevara till varje pris. Därmed har detta haft en starkt negativ inverkan på identiteten.24 Samer 
som inte kunde uppvisa dessa etniska markörer, de som stod utanför renskötseln, betraktades 
därför inte som samer. De var en del av det svenska samhället. Renskötarna däremot skulle 
bibehållas i sitt "ursprungstillstånd", de skulle klä sig i samedräkt och bedriva en nomadi
serande renskötsel där kåtan var den enda acceptabla bostaden. Fortfarande aktiva renskötare 
som ville gå ifrån detta, eller som redan hade gjort det, betraktades som degenererade och 
därmed sämre renskötare. De hade fallit offer för den svenska kulturens frestelser och deras 
renskötsel skulle successivt försämras tills de slogs ut från näringen.25 Israel Ruong har ut
tryckt de följder det kan fa när identitetskriterier tillskrivs en grupp utifrån: 

Att tillskriva ett folk vissa kulturdrag, vissa bestämda omständigheter under vilka det lever, vissa 
kännemärken, tom vissa egenskaper är detsamma som att fastställa dess identitet. Själva den akt 
varigenom detta sker utgör en identifikation. En medveten och uttalad identifikation är viktig inte 
bara faktiskt i det ögonblick den sker utan även - och det inte minst - för de följdverkningar den 
har politiskt.26 

Genom en extern definition av den samiska identiteten, "lapp skall vara lapp", kom bilden av 
det samiska att fa en speciell prägel. Som Ruong påpekar i den ovan citerade artikeln så hade 
samerna vid denna tid inte fört fram en egen definition av sig själv, varför det inte fanns nå
gon motbild mot den av statsmakterna etablerade. Effekterna av detta blev att stora grupper 
samer blev osynliggjorda genom att de inte uppfyllde definitionens krav på vad som konsti
tuerade det samiska.27 Detta är ett uttalat exempel på de negativa effekterna av stereotypi-
seringen som Thomas Hylland Eriksen tagit upp. Även socialantropologen Trond Thuen för 
ett resonemang kring detta. Han skiljer på hur symboler antingen kan markera eller producera 
identitet och skillnader. Om Thuens resonemang överförs på vad Ruong diskuterade innebär 
detta att symboler som nyttjas som etniska markörer av samerna används endast just som 
markörer vilka används frivilligt, den etniska identiteten finns där även om symbolen inte 
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utnyttjas. I det andra fallet, där en bild av det samiska och av samerna konstrueras i det of
fentliga, producerar symbolerna identiteten. De är nödvändiga för att det etniska innehållet 
skall anses finnas där, utan symbolerna ingen samhörighet med den samiska gruppen.28 En 
effekt av den dominerande bilden av det samiska var att många samer inte ville kännas vid sin 
etniska identitet. Denna situation var inte ovanlig bland den samiska befolkningen i framför 
allt kustområdena i norra Norge där många samer dolde sin samiska identitet för utanför
stående eller helt bytte ut den mot en norsk identitet.29 Även i Sverige pågick en övergång från 
samisk till svensk identitet, där individer korsade den etniska gränsen för att inte återvända.30 

Efter denna behandling av etnicitet och identitet skall nu uppmärksamheten riktas mot ett 
resonemang kring de processer som påverkat det samiska samhället. Dessa är indelade i två 
delar, dels yttre faktorer vilka påverkade samesamhället, dels dess inre respons mot dessa in
fluenser. 

Yttre faktorer 
Vilka var då de yttre faktorer som påverkade det samiska samhället och stimulerade fram
växten av en politisk mobilisering bland samerna? Här har jag valt att koncentrera mig på tre 
olika faktorer som forskare vilka studerar etnisk mobilisering har tagit fasta på. Jag beskriver 
kortfattat vad de innefattar och vilken inverkan de har haft på samerna och det samiska sam
hället. Det är modernisering, nischöverlappning, och inre kolonialism. Dessa områden är gi
vetvis inte fristående från varandra utan är i sto r utsträckning sammanvävda och har påverkat 
varandra. Framför allt moderniseringen har spelat en stor roll för de övriga. 

Modernisering 
Vad innebär egentligen begreppet modernisering? Det enda forskarna verkar kunna ena sig 
om när det gäller detta begrepp är att det är svårdefinierat. Sociologen Michael Hannan har 
dock en väl upp strukturerad och utvecklad definition av modernisering där han delar upp be
greppet i två delar, dels en ekonomisk, dels en politisk. Ekonomisk modernisering innebär för 
honom samhällets industrialisering samt utvecklandet av en kapitalistisk ekonomi med en 
ökad komplexitet och byråkratisering av produktionen. Den politiska moderniseringen sum
merar han i två olika delar. Den första är statsbyggnadsprocessen där centralmakten tar över 
makten och kontrollen över resurser i de t politiska systemet och utsträcker denna kontroll allt 
lägre ner i systemet. Den andra är de politiska organisationernas representativitet, det vill säga 
hur väl de lyckas föra fram sina medlemmars intressen och fa dessa tillgodosedda av staten. 
Det han anser relevant i studiet av etniska grupper är själva statsbyggandet och de organisato
riska motåtgärder som grupper, vilka hamnar under statens inflytande, svarar med.31 I av
handlingen utnyttjas Hannans modell av moderniseringen vilken i sin enkelhet är den mest 
användbara i denna studie. 

Äldre sociologiska studier av etnicitet hade förutspått att moderniseringen skulle innebära 
att etniska skillnader och etniska lojaliteter skulle minska i betydelse. Utvecklingen i både den 
gamla och den nya världen hade dock gått åt motsatt håll. Synen på moderniseringens roll för 
etniciteten har därför fått omprövas och moderna studier ser närmast mobiliseringen efter et
niska linjer som något som har uppstått på grund av moderniseringen.32 Nutida undersök
ningar av etniska grupper har frambringat två generaliseringar om hur dessa har påverkats av 
moderniseringen och dessa sammanfattas på följande sätt i Hannans studie: 

(1) The spread of modern economic and political structures causes a decline in ethnic diversity. (2) 
High levels of economic and political modernization may under certain conditions impart a re
newed social and political importance to ethnic boundaries.33 
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Dessa påståenden kan vid en första anblick framstå som motstridiga, men när de utvecklas 
försvinner denna motstridighet. En individs etniska identitet består ofta av flera olika hierar
kiskt ordnade delar som till exempel familjen, klanen och dialekten. Dessa olika delar av den 
etniska identiteten spelar en viktig roll i det lokala samhället före moderniseringen. Individens 
lojalitet gentemot dessa småskaliga delar av etniciteten begränsar möjligheterna till en stor-
skalig organisering efter etniska linjer. När centralmakten börjar arbeta för att fa ett större 
inflytande i periferin undermineras dessa småskaliga identiteter allt mer och de far en minskad 
betydelse. För att på ett effektivt sätt kunna påverka statens inflytande på det lokala planet 
måste organiseringen ske efter en bredare bas vilket i sig alltså kan ske just tack vare - eller på 
grund av - statens intervention. De olika regionerna i s taten far ökade kontakter mellan var
andra samtidigt som allt mer av beslutsfattandet, även för regionerna, i allt högre grad sker 
centralt och inte lokalt. För att då kunna göra sina röster hörda och på ett framgångsrikt sätt 
kunna framföra sina krav måste även den etniska organisationen växa och överbrygga mindre 
lokala skillnader. En etnisk mobilisering kan inte ske förrän denna förändring i lojaliteterna 
skett. Moderniseringen bryter alltså ned de lokala etniska identiteterna och lojaliteterna och 
skapar därigenom de nödvändiga villkoren för en mobilisering efter bredare etniska linjer. Om 
organiseringen kommer att ske efter etniska linjer eller på basis av till exempel klasstillhörig
het, beror på vilka kulturella identiteter som finns i o mrådet i fråga och på hur staten elimi
nerar gränserna mellan de småskaliga identiteterna.34 

När maktutövandet ännu låg på det lokala planet i det samiska området hade samerna större 
möjligheter att kunna påverka sin situation. Kontakterna mellan de etniska grupperna med
förde att de hade en bättre kännedom om varandra och det fanns en större närhet till makten 
och beslutsfattandet. Genom konsolideringen av statsmakten i Sverige centraliserades makten 
allt mer och samerna fick svårare att fa gehör för sina åsikter. Detta accentuerades och blev 
mer märkbart mot slutet av 1800-talet.35 Detta borde även ha skapat möjligheter för same
rörelsen att etablera sig och att överbrygga de lokala och regionala skiljelinjerna mellan olika 
samiska grupper. Innebar den politiska moderniseringen att samerörelsens möjligheter att 
stärka sin position förbättrades? 

Den ekonomiska moderniseringen i en norrländsk kontext har berörts av idéhistorikern 
Sverker Sörlin. Han har pekat på hur Norrland under decennierna kring sekelskiftet 1900 be
traktades som "framtidslandet" för den svenska nationen. Områdets stora naturrikedomar 
skulle bygga upp det svenska välståndet och göra Sverige till en industriell stormakt, sam
tidigt som de stora outnyttjade vidderna skulle ge utrymme för stora skaror kolonister. Enligt 
Sörlin tog sig dock moderniseringen i Norrland oönskade uttryck och han beskriver den som 
"snabb, dramatisk och ägde rum under former som väckte moralisk upprördhet och alstrade 
skarpa konflikter."36 Kulturgeografen Nils Arell har studerat skogsrenskötselns situation i för
hållande till andra intressen, men hans resonemang kan även användas för fjällrenskötseln. 
Han menar att rennäringen har fått allt fler intressen att förhålla sig till, som skogsbruk, jord
bruk, vattenkraft, andra näringsintressen som till exempel gruvnäringen, vägar och kommuni
kationer, kommunala verksamheter, fritidsintressen samt naturvård. Flera av dessa intressen 
har dessutom expanderat under undersökningsperioden. Det har därför successivt blivit allt 
svårare för rennäringen att påverka markanvändningen på grund av det stora antalet andra 
intressenter och den ökande konkurrensen om markerna.37 

Andra effekter av samhällets modernisering var att renskötselnäringen och dess utövare 
under 1900-talet definitivt inlemmades i samhällsstrukturen och samhällsekonomin. Detta 
medförde till exempel att flyttningar med renrajder successivt upphörde och att vägar och 
järnvägar successivt fick en större betydelse för dessa transporter. Renskötarfamiljerna blev i 
allt större utsträckning bofasta under undersökningsperioden och en utveckling skedde dess
utom från en naturahushållning till att även renskötarfamiljerna blev en del av penning
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ekonomin. Allt fler varor köptes och allt mindre varor tillverkades av renskötarna själva. Även 
konsumtionen av nya typer av varor ökade i samband med detta. Den ökade kontakten med 
samhället medförde också att de samiska dräkterna började användas mindre och även att de 
samiska språken började användas i färre sammanhang.38 

Om infrastrukturens utbyggnad kunde medföra vissa fördelar för renskötselnäringen, var 
den industriella utbyggnaden i området däremot mer uttalat av en negativ karaktär. I sin ro
man Anta och Mari har renskötaren Andreas Labba skildrat gruvnäringens ankomst till 
Sâpmi: "Renägarnas betesmarker togs till malmbrytning utan att renägarna tillfrågades eller 
fick något som helst löfte om ersättning."39 Framför allt i G ällivare- och Kirunaområdena har 
utbyggnaden av järnvägen och gruvdriften från tiden kring sekelskiftet samt framväxandet av 
större samhällen inneburit att renskötarna förlorat stora områden betesmarker. Mellan 1888 
och 1900 gick steg invånarantalet i bondbyn Gällivare från 276 till mer än 7.000 personer i 
vad som då hade blivit gruvorten Gällivare-Malmberget. Befolkningsutvecklingen i K iruna i 
början på 1900-talet var lika explosiv.40 Även utbyggnaden av vattenkraften inleddes under 
perioden om än denna utveckling på allvar först tog fart efter undersökningsperiodens slut. 
Lokalt hade dock olika vattenregleringsåtgärder genomförts vilka var mycket kännbara för 
renskötseln, bland annat genomfördes de tre första Suorvaregleringarna 1919-1923, 1937-
1941 samt 1942-1944. Dessa tre oerhört omfattande regleringar medförde bland annat att vik
tiga renbetesmarker gick förlorade för samerna i Gällivare- och Jokkmokksområdet samt 
andra störningar som påverkade renskötseln i dessa socknar. Skogsbruket hade ännu inte upp
nått den höga grad av mekanisering vilken har utvecklat sig under efterkrigstiden. Intrånget 
från skogsbruket var därför ännu relativt begränsat.41 

För samerna och för renskötseln var denna utveckling ett begynnande hot. Israel Ruong har 
beskrivit den ökande exploateringen av lappmarkernas naturtillgångar som präglad av koloni
alism. Inte bara naturresurserna blev utsatta för denna rovdrift utan även kulturvärden, där den 
samiska minoriteten var en förlorare. Även den samiske diktaren Paulus Utsi har skildrat 
denna process i en rad dikter. Där framträder sorgen över marker som gått förlorade och sam
tidigt oron för den framtida utvecklingen.42 Denna utveckling skulle i sig kunna ha varit ett 
incitament för samerna att börja agera politiskt. I vi lken utsträckning den ekonomiska moder
niseringen låg till grund för den etnopolitiska mobiliseringen bland samerna skall därför 
undersökas. 

Nischöverlappning 
I den mycket inflytelserika antologin Ethnic Groups and Boundaries, vilken gavs ut 1969, har 
den norske antropologen Fredrik Barth samlat en rad antropologiska texter vilka behandlar 
etnicitetsbegreppet samt hur gränserna mellan etniska grupper kunde upprätthållas. Han ville 
med boken förändra det sätt antropologin såg på frågor om etnicitet. Äldre antropologiska 
studier hade till stor del försummat att studera hur etniska grupper bildades och hur gränserna 
mellan dessa kunde förbli intakta. I stället hade de fokuserat på det kulturella innehållet samt 
historiska gränser och mer eller mindre betraktat social och geografisk isolation som en nyck
elförklaring till bibehållandet av kulturella skillnader. Barth menade att detta var felaktiga 
grundpremisser och framhöll att etniska gränser bestod, trots en rörlighet av människor över 
dem och trots att stabila och bestående sociala relationer dessutom kunde upprätthålls över 
dem. Det var därför inte avsaknaden av kontakter och information som förklarade varför 
etniska gränser hade kunnat bibehållas. Han såg gränserna främst som sociala fenomen och 
inte som en aspekt av kulturen. Barth framhöll därför i et t klassiskt uttalande att forskningen 
kring etniska grupper borde förändra sitt fokus: "The critical focus of investigation from this 
point of view becomes the ethnic boundary that defines the group, not the cultural stuff that it 
encloses."43 
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Barth utgick i sitt resonemang från ett nischtänkande, där han menade att grupper utnytt
jade olika ekologiska nischer. Kontakterna och relationerna mellan grupperna kunde vara sta
bila även om de konkurrerade om samma resurser. Sådana situationer förutsatte dock en 
någorlunda stabil demografisk balans mellan grupperna. Större förändringar för den ena grup
pen innebar nästan ofrånkomligen konsekvenser för den andra.44 En situation med stora för
ändringar infann sig i f ramför allt de södra delarna av det samiska bosättningsområdet under 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet då den svenska befolkningen växte kraftigt, vil
ket även medförde inskränkningar för renskötselnäringen genom ett utökat skogsbruk och 
genom att nya jordbruk anlades. Detta skedde bland annat i Vilhelminatrakten där den poli
tiska mobiliseringen bland samerna tidigt var stark. Även i Norrbotten var befolkningstill
växten stor under undersökningsperioden och jordbruksnäringen expanderade kraftigt. Mellan 
1927 och 1951 fördubblades den totala åkerarealen i dessa kommuner från drygt 8.000 hektar 
till drygt 16.000 hektar, för att därefter inleda en kraftig minskning. Åkerarealen låg 1971 på 
knappt 6.000 hektar. I jordbrukets ställe startade i stället skogsindustrins expansion under 
1950-talet, med nya moderna metoder och bedrivet i en större skala än tidigare.45 Denna 
befolkningstillväxt framstår som en möjlig pådrivande faktor för den etnopolitiska mobilise
ringen bland samerna. 

Barth lyfte speciellt fram minoritetssituationen i kontakterna mellan etniska grupper och 
betonade att denna typ av kontakter mellan etniska grupper var annorlunda. I regel hade mino
riteten inlemmats i ett större politiskt system. Detta medförde att en individs position i mino
ritetssamhället bara var relevant i det lokala samhället. Interaktionen sker inom majoritetens 
institutioner och där kan agerandet inte baseras på positioner i minoritetssamhället.46 Vilka 
möjlig utvägar finns det då för dessa minoriteter enligt Barth? Han menar att de "nya eliterna" 
i minoritetsgruppen har tre utvägar, de kan bli inkorporerade i majoritetssamhället, de kan 
acceptera en minoritetsstatus men försöka minska sitt handikapp som minoritet genom att 
försöka överbrygga de kulturella skillnaderna eller de kan betona sin etniska identitet för att 
utveckla nya sätt att organisera sina aktiviteter i sådana sektorer som tidigare inte fanns i 
minoritetssamhället. De två första strategierna innebar svaga minoritetsgrupper vilka även 
riskerade att helt sugas upp i majoriteten medan den tredje lösningen gav en möjlighet att 
trycka på den etniska identiteten och utveckla denna. Resultatet kunde då bli en livskraftig 
organisation på etnisk bas. Detta kunde genomföras genom att gruppen enades om och tog 
fasta på vissa drag i de n etniska identiteten som accentuerades, poängterades och framfördes 
som viktiga för gruppen, som till exempel språket, och genom att gruppen organiserade sig 
som ett politiskt parti eller som en påtry ekar grupp. Genom att organisera sig på detta sätt och 
så att säga spela majoritetens spel på majoritetens villkor, minskas de kulturella skillnaderna, 
varför det blir extra viktigt att definiera vad som är etnicitetens kärna och vilka signaler som 
ska användas för att utmärka gruppen. I linje med detta ligger att utvecklingen av industri
samhället har inneburit minskade kulturella skillnader mellan etniska grupper, medan den 
etniska identiteten inte har minskat i betydelse.47 

I det samiska fallet spelar samerörelsens betoning av renskötseln som den samiska nä
ringen framför alla andra denna roll. Eftersom samerna inte har ett gemensamt språk eller 
andra gemensamma kulturella särdrag har de tagit fasta på det som åtminstone i den svenska 
majoritetsbefolkningens ögon är det mest utpräglat samiska. Samerörelsen tycks därmed ha 
anpassat sig till den etablerade bilden av det samiska. 

Inre kolonialism 
I en studie av keltisk nationalism vilken ursprungligen publicerades 1975 tog sociologen 
Michael Hechter upp begreppet inre kolonialism och hur han ansåg att denna hade bidragit till 
en etnisk mobilisering i olika perifera områden i Europa. Han påpekade att endast ett fåtal av 
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dagens moderna statsbildningar var etniskt homogena. Flera av staterna i Vä steuropa hade till 
exempel kommit till genom att de centrala delarna av vad som skulle bli dessa stater allt mer 
sträckt ut sitt inflytande mot de yttre regionerna och sakta hade de kulturella gränserna mellan 
dessa områden börjat suddas ut och ersatts med en mer allmängiltig nationell kultur. Tidigare 
hade den allmänna tron varit att dessa stater hade lyckats inlemma sina perifera områden kul
turellt och att inre konflikter baserade på etnicitet och nationalism var ett fenomen som endast 
historikerna behövde studera. Etniska konflikter hade emellertid åter sprungit fram i flera län
der i Västeuropa under efterkrigstiden och Hechter menade att hans teoretiska modell rörande 
inre kolonialism utgjorde en lämplig förklaringsgrund till denna överraskande utveckling.48 

Enligt denna modell innebar kontakterna mellan centrum och periferi inte något ömsesidigt 
givande och tagande, utan centrum dominerade periferin politiskt och exploaterade den mate
riellt. Grunden till detta låg i att staten moderniserades och industrialiserades ojämnt och cent
rum och periferi fick därför olika tillgång till resurser och makt. Centrum fick en diversifierad 
industriell struktur medan periferin i mycket mindre utsträckning industrialiseras och den ut
veckling som skedde där blev komplementerande till och beroende av utvecklingen i centrum. 
Denna ojämlika utveckling av centrum och periferi var dock inte tillräcklig i sig för att förkla
ra varför mobilisering och konflikter skedde efter etniska linjer. Hechter lyfte därför även in 
begreppet kulturell arbetsdelning, vilket innebar att medlemmar av periferin endast fick till
gång till lågavlönade arbeten med låg status. Individerna tilldelades sociala roller på grund av 
kulturell hemmahörighet. Detta var ett sätt för centrum att försöka stabilisera sina fördelar 
gentemot periferin genom att institutionalisera de existerande ojämlikhetema. Den kulturella 
arbetsdelningen bidrog till att de etniska identiteterna utvecklades i respektive grupp. Om 
kulturella skillnader lades på ekonomiska ojämlikheter och skapade en kulturell arbetsdelning 
var möjligheterna att politisk integrera den etniska gruppen i periferin mycket små.49 

Hechters modell har fatt utstå mycket kritik, inte minst från förespråkare för konkurrens
teorin. De menar tvärtemot Hechters teser att det är när en etniskt uppdelad arbetsmarknad 
bryts ner som identifiering efter etniska linjer tar fart. En ökad konkurrens mellan grupperna 
leder till en ökad etnisk medvetenhet.50 Hans modell är heller inte direkt tillämpbar på samer-
nas situation, genom de speciella omständigheterna kring denna där samerna bland annat ut
gör en så liten minoritet i de områden det rör sig om. Det finns dock vissa idéer i Hechters 
modell som är intressanta och som går att pröva här. 

För det första kan samernas situation i flera bemärkelser beskrivas som liknande den som 
koloniserade folk befann sig i. Sociologen Edmund Dahlström har pekat på de koloniala dra
gen i den svenska samepolitiken, där de svenska statsmakterna har lagt under sig de mark
områden samerna har nyttjat vilket medförde att de trängdes undan. Samerna förpassades 
dessutom till en underordnad position gentemot majoritetsbefolkningen. Detta motiverades, 
framför allt under den undersökningsperiod avhandlingen behandlar, med rasbetonade argu
ment.51 Den svenska staten hade sedan länge betraktat det samiska landområdet som sina mar
ker och förfogade över det därefter. Det intrång genom industrialiseringen som rensköt
selnäringen tvingades tolerera, ofta utan ersättning, var tydliga exempel på detta. Genom de 
första renbeteslagarna från 1886 och 1898 fördes näringen dessutom in inom fasta skrankor 
och regler vars efterföljande övervakades av ett växande antal tjänstemän med lappfogden i 
spetsen. Dessa lapptjänstemän fick tillsammans med länsstyrelserna en stark maktposition 
gentemot renskötarna. En renskötare kunde till exempel inte själv besluta om att flytta från en 
lappby till en annan. För detta krävdes det tillstånd från länsstyrelsen i det län dit renskötaren 
ämnade flytta. Den starka maktposition länsmyndigheterna innehade gentemot renskötseln 
innebar spänningar mellan parterna. Att en utanförstående part, som inte var renskötare och 
som saknade direkt kännedom om näringen, skulle komma och bestämma över hur rensköt
seln skulle bedrivas var för många samer absurd. Motsättningarna som skapades här bör ha 
hjälpt till att skapa en större etnisk solidaritet bland de renskötande samerna. 
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Det fanns dessutom ett starkt paternalistiskt drag i den svenska samepolitiken. Som stats
vetaren Ulf Mörkenstam har visat i sin analys av den svenska samepolitiken var det domine
rande draget kring sekelskiftet att samerna sågs som rasligt underlägsna. De ansågs vara bio
logiskt predestinerade för renskötseln och om de ägnade sig åt andra sysselsättningar ledde 
detta oftast till misslyckanden. Den statliga samepolitiken strävade därför efter att bibehålla 
samerna som goda renskötare, något som även inkluderade att de skulle leva ett nomadise
rande liv, och att skydda dem från civilisationens fördärvande inflytande. Målsättningen var 
därför att försöka segregera dem i så stor utsträckning från det svenska samhället som möj* 
ligt.52 Denna situation, om än inte motsvarande Hechters kulturella arbetsdelning, innebar än
då att statsmakterna aktivt strävade efter att ha en stark maktposition gentemot samerna och 
att de skulle hållas inom en viss yrkeskategori. Vilket inflytande dessa drag i den svenska sa
mepolitiken haft på den etnopolitiska mobiliseringen blir därför ytterligare ett studieobjekt för 
avhandlingen. 

Inre respons 
De externa faktorer vilka har belysts innebar ett yttre tryck mot och ett stressmoment för det 
samiska samhället. De är också i regel yttre faktorer som använts för att förklara den samiska 
mobiliseringen vilket har påpekats av Henry Minde. Enligt honom är det främst tre yttre fak
torer som har använts för att förklara utvecklingen, i första hand med giltighet för Norge, men 
i viss utsträckning även för Sverige: Dels koloniseringen av områdena, dels den norska och 
svenska lagstiftningen vilket berörde samernas rätt till land och vatten, dels den starka statliga 
assimilationspolitiken främst på den norska sidan. Han pekar även på att det finns inre förkla
ringar bland samerna själv vilka ännu inte till fullo är undersökta. Minde ställde sig därför 
vissa frågor, som till exempel vilka motiv som drev de samiska företrädarna och vilka samis
ka värden de ville försvara.53 I avhandlingen skall dessa inre processer beröras och Mindes 
frågor kommer till en del att kunna besvaras. Samernas agerande kommer framför allt att 
analyseras utifrån ett resonemang kring etnisk reorganisering. 

Etnisk reorganisering 
I en artikel från 1993 behandlar sociologerna Joane Nagel och C. Matthew Snipp hur indi
anerna, i vad som idag är USA, under historiens lopp har reagerat på de olika påfrestningar 
och förändringar som de har upplevt i kontakterna med majoritetsbefolkningen samt hur de 
agerat för att anpassa sig till de ändrade förhållanden som dessa förändringar medfört. Tidi
gare studier av vad dessa kontakter inneburit för indianerna har tagit upp fyra basprocesser, 
fyra möjliga utfall: utrotning, assimilation, ackulturation och pluralistisk integration. Dessa 
fyra kategorier är dock inte tillräckliga enligt Nagel och Snipp, eftersom de inte fångar in 
många indiangruppers utveckling. Det är på grund av detta som de framför begreppet etnisk 
reorganisering54 som de anser är karaktäristiskt för alla minoritetsgrupper, men speciellt 
tillämpbart för förståelsen av varför urbefolkningar i en kolonial situation har överlevt som en 
etnisk grupp och hur detta skett. Vad som framför allt intresserar Nagel och Snipp är spän
ningsförhållandet mellan frivilliga inre och påtvingade yttre aspekter av etniciteten och etnisk 
förändring.55 Enligt deras sätt att se på processen är de inre förändringarna ett svar på det yttre 
trycket vilket även är min utgångspunkt. Därför vill de införa begreppet etnisk reorganisering 
som ett nytt sätt att se på dessa förändringar: 

Ethnic reorganization occurs when an ethnic minority undergoes a reorganization of its social 
structure, redefinition of ethnic group boundaries, or some other change in response to pressures or 
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demands imposed by the dominant culture. From this viewpoint, ethnic reorganization is a mecha
nism that facilitates ethnic group survival, albeit in a modified form.56 

Det yttre trycket avgör dock inte hur minoriteten ska handla, men det sätter ramarna för mino
ritetens handlingsutrymme. Nagels och Snipps metod att angripa problemet hur en minoritets
befolkning påverkas av ökade kontakter med en majoritetsbefolkning är intressant för det 
samiska fallet. De specificerar fyra olika typer av etnisk reorganisering: social, ekonomisk, 
politisk och kulturell reorganisering. Den intressantaste delen för avhandlingen är den poli
tiska reorganiseringen eftersom det till största delen är samernas politiska agerande som står i 
fokus för undersökningen, men även de tre övriga delarna av modellen är av intresse i det att 
de påverkar samesamhällets organisering och även i vissa fall inverkar på den politiska mobi
liseringen. Vad innehåller då dessa olika delar av reorganiseringsbegreppet? 

När Nagel och Snipp pratar om social reorganisering avses förändringar eller försvinnande 
av sociala normer som styr till exempel stammedlemskap, släktskap och andra sociala rela
tioner. Även uppkomsten av en slags pan-indiansk identitetskänsla inbegrips i den sociala 
reorganiseringen. Denna allmänna känsla av att tillhöra en allöverskridande indiansk gemen
skap, något som vuxit fram under 1900-talet, har spelat en stor roll för framväxten av pan-
indi anska rörelser som till exempel AIM (American Indian Movement). Här kan klara paral
leller dras till samerna och deras ökade samhörighet som en samisk folkgrupp, även över 
nationsgränserna. Ekonomisk reorganisering innebär att ekonomiska normer och aktiviteter 
förändras liksom organiseringen av ekonomin. Många av de ekonomiska förändringarna var i 
sig själva inte så signifikanta i termer av etnisk reorganisering, men de medförde viktiga soci
ala, politiska och kulturella nyheter. Renskötseln har genomgått mycket stora förändringar 
under det senaste seklet och har bland annat rationaliserats i stor utsträckning, vilket har med
fört att färre samer idag försörjer sig inom näringen. De förändringar som skedde inom ren
skötseln under undersökningsperioden fick stor betydelse för den politiska mobiliseringen. 
Övergången från naturahushållning till penningekonomi är en djupgående förändringsprocess 
som faller innanför ramen för den ekonomiska reorganiseringen. När det gäller den kulturella 
reorganiseringen fokuserar Nagel och Snipp på förändringar som skett i kulturens innehåll 
liksom i dess sedvänjor och föreställningar. Sammansmältning av indianska och icke-indi-
anska kulturella sedvänjor och olika former av kulturell revitalisering lyfts fram som exem
pel.57 För samernas vidkommande har den norske socialantropologen Harald Eidheim pekat på 
hur den egna historien och kulturella särdrag och myter lyfts fram inom samerörelsen och hur 
den samiska kulturen därigenom far en ny och positiv värdering från att tidigare ha haft en 
negativ stigmatiserande stämpel.58 Samerna börjar även ta till sig och uttrycka sig på majori
tetssamhällets kulturella uttrycksformer under första halvan av 1900-talet. Johan Turis och 
Anta Piraks nedslag i l itteraturen och Nils Nilsson Skums målningar är exempel på detta. En 
parallell utveckling skedde även i grannländerna.59 

Det största intresset här riktas dock mot den politiska reorganiseringen, vilken i artikeln 
definieras som "the modification, addition, or elimination of political structure, forms of 
organization, and patterns of participation". Nagel och Snipp framhåller bland annat reorgani
sering av den politiska strukturen och pan-indiansk mobilisering som exempel på detta. För
ändringen av de politiska strukturerna är den mest grundläggande faktorn i detta resonemang. 
Den innebär ett förändrat politiskt agerande, eller i vissa fall att ett politiskt agerande skapas. 
Förändringarna är en anpassning till samhällsstrukturen, ett uttryckssätt och en organisations
form i enlighet med de rådande normerna i majoritetssamhället. Den politiska reorganise
ringen innebär även att den politiska mobiliseringen börjar ske utifrån andra och vidare grun
der. Gemensamma aktioner genomförs av olika indianstammar, men framför allt lyfts det po
litiska agerandet upp och böljar omfatta flera stammar och i förlängningen indianerna som 
grupp, genom att en pan-indiansk organisationsstruktur vuxit fram.60 Nagel har i en artikel 
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från 1982 redogjort för tre olika organisationsnivåer i den indianska etnopolitiska mobilise
ringen: dels lokalt i stammarna, dels på en pan-tribal nivå där några stammar sammanslutit sig 
för att främja sina intressen, dels på en pan-indian nivå där det är övergripande indianska frå
gor som står i fokus. Den politiska mobiliseringen av de nordamerikanska indianerna tog fart 
under efterkrigstiden. Denna mobilisering innebar stora förändringar för de indianska lokal
samhällena som upplevde en omorganisering av den politiska strukturen.61 

I de nordiska staterna har intresseorganisationer utgjort ett centralt inslag under 1900-talet. 
Deras stora betydelse för att tillvarata medborgarnas intressen betonades till exempel 1946 av 
Gunnar Heckscher: "Jämlikhetens och demokratins genombrott medförde ingalunda ett mera 
omedelbart förhållande mellan stat och individ; tvärtom har behovet av förmedlande samman
slutningar vunnit allt större erkännande."62 Inom dessa organisationer samlades individer med 
gemensamma målsättningar för att försöka förverkliga dem. Organisationerna spelade där
igenom två viktiga roller: Dels stärkte de sammanhållningen inåt, inom gruppen, dels stärkte 
de gruppens möjligheter att fa gehör för sina synpunkter och krav genom att organisationen 
har större möjligheter att nå fram med sina synpunkter än individer som agerar enskilt.63 För 
samernas vidkommande, inte minst på grund av att de utgör en så pass liten minoritet i de 
stater de lever i, är skapandet av livskraftiga organisationer kanske av än större vikt än för 
andra grupper. Som den norske socialantropologen Trond Thuen har påpekat är det för en 
etnisk grupp som samerna dock svårt att etablera en organisation som kan företräda hela 
gruppens intressen, eftersom den inte är samlad i sina intressen på samma sätt som till exem
pel en fackförening. Samerna har olika näringsmässiga, politiska och kulturella intressen vil
ket skapar problem att samla alla inom en gemensam organisation, med gemensamma mål
sättningar.64 I Norge har samerna provat alternativa vägar vid sidan av organisationsbildning 
för att förbättra sin ställning, framför allt har arbete inom eller samarbete med politiska partier 
varit viktiga alternativ.651 Sverige utgjorde samerna en minskande minoritet i samtliga områ
den och kunde därför inte på samma sätt som samerna i Norge utgöra en maktfaktor ens lo
kalt. Motståndet mot en politisering av samerörelsen var också starkt bland de ledande same
företrädarna, varför ett samarbete med de politiska partierna inte utgjorde något reellt alterna
tiv för samerna i Sverige under undersökningsperioden. 

Liksom för indianerna innebar den etnopolitiska mobiliseringen bland samerna att en ny 
politisk struktur och ett nytt sätt att agera politiskt skulle växa fram. Där samerna tidigare ha
de kunnat agera lokalt för att försöka påverka sin situation var de under undersöknings
perioden tvungna att höja sina röster så att de hördes regionalt till länsmyndigheterna eller 
centralt till regering och riksdag. Det lokala rummet var inte längre en arena där samepolitiska 
beslut fattades. Avhandlingens fokus ligger som nämnts främst på samernas etnopolitiska mo
bilisering i ett vidare perspektiv, där det mer utvecklade organisatoriska samarbetet ingår som 
viktig en del. Strävan efter att lyckas bilda livskraftiga organisationer på det lokala respektive 
nationella planet har dock under stora delar av undersökningsperioden funnits med som ett 
viktigt element i den politiska mobiliseringen bland samerna. 

Ett problem för enskilda individer och för organisationer som agerar för att försöka främja 
en grupps intressen är att bli accepterade som representanter för denna. Det är en process som 
berör både gruppen och statsmakterna. Gruppen måste acceptera individen/organisationen 
som sin företrädare och dessutom är det centralt att även statsmakterna godkänner indivi
den/organisationen som en legitim representant för gruppen. Frågan om de samiska före
trädarnas och organisationernas representativitet är viktig i avhandlingen. Socialantropologen 
Vigdis Stordahl har pekat på tre tolkningar av hur en organisation kan betraktas som repre
sentativ för den grupp den ska företräda. För det första kan organisationen representera grup
pen genom att den godtas som gruppens språkrör. För det andra kan organisationen vara re
presentativ genom att den motsvarar gruppens sammansättning, det vill säga att den innehåller 
företrädare för olika områden och från olika specialintressen inom gruppen. Slutligen kan or
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ganisationen vara representativ genom att den är lyhörd för de krav och åsikter som framförs i 
gruppen och genom att eventuella landvinningar kommer gruppen till godo. Samtidigt pekar 
hon på att det är mycket lätt för statsmakterna att ifrågasätta en organisations representativitet. 
Det är näst intill omöjligt att vara representativ enligt alla tre definitionerna och det är även 
svårt att helt uppfylla kraven enligt en definition. Det krävs då i stort sett att gruppen skall stå 
helt enig bakom organisationen. Om organisationen ska anses representativ krävs det att enig
het uppnåtts om vilket av kriterierna den uppfyller.66 Under undersökningsperioden blir detta 
problem uppenbart på grund av problemen att bilda en riksorganisation. En intressant fråga i 
anknytning till detta problem att etablera en samisk riksorganisation, var om alternativa hand
lingsstrategier provades för att uppnå resultat. En lika intressant fråga att försöka besvara är 
om sameledarna arbetade efter någon uttalad strategi. Hade de några uttalade politiska mål
sättningar som de ville uppnå? Deras handlingsutrymme inskränktes dock inte endast av 
statsmakternas agerande och inställning till samerna, utan i lika hög grad av i vilken ut
sträckning de kunde fa gehör för sina åsikter bland samerna, om de kunde skapa opinion i de 
frågor de drev och om de inför statsmakterna kunde framstå som representativa för samerna 
och deras åsikter. 

Sociologen Susan Olzak har en tes om att perioder av politiska utmaningar från nya partier 
(third parties) och andra sociala rörelser höjer graden av kollektiva aktioner och därmed även 
etniska kollektiva aktioner.67 Tanken att sociala rörelser kan ha en positiv inverkan på bildan
det av organisationer på etnisk bas är synnerligen aktuell när det gäller de samiska organi
sationerna. I slutet på 1800-talet och början på 1900-talet var folkrörelserna mycket aktiva och 
de växte sig allt starkare. Det finns vissa likheter mellan samerörelsen och folkrörelserna. En 
sådan var det starka inslaget av protest i rörelserna, en protest mot rådande samhällsstrukturer 
vilka borde förändras genom olika reformer. I samerörelsens fall var det samernas under
ordnade ställning i samhället som angreps och kravet var att de skulle erhålla en jämställd 
position med den övriga befolkningen. En annan likhet är de karismatiska ledargestalterna, 
där namn som Elsa Laula och Gustav Park framträder på den samiska sidan.68 Vilken be
tydelse folkrörelserna hade för samerörelsen är därför en intressant fråga att fråga att studera. 

Föreningslivets starka ställning i Sverige innebar dock samtidigt att de organisatoriska 
strukturerna till stor del var givna för de samiska pionjärerna. För att accepteras av stats
makterna skulle en samisk organisation uppfylla liknande krav som andra typer av folkliga 
rörelser. Detta innebar problem genom att samerna nu skulle organisera sig på ett sätt som var 
främmande för många. På sätt och vis kan samernas anpassning till den givna organisations
strukturen liknas vid organisatorisk anpassning för invandrargrupper och religiösa samfund i 
efterkrigstidens Sverige.69 

Källdiskussion 
Att skriva samisk historia är problematiskt. Forskningsansatsen hämmas av att den största 
delen av de befintliga källorna är producerade av andra än samerna själva, och då främst 
statsmakterna. Vid en första anblick förefaller källmaterialet för en avhandling med de prob
lemställningar som betonas här vara svår att genomföra med samerna i centrum. Risken att det 
blir genom statstjänstemännens munnar som samernas åsikter framförs är påtaglig. Det blir då 
snarare en undersökning av synen på samerna än en undersökning om samerna.70 Successivt 
har dock en rännil av samiska opinionsyttringar, av samiska skrivelser och samiska aktioner 
framträtt i materialet, en rännil som stadigt har vuxit under undersökningsperioden. En bidra
gande orsak till att denna bild är möjlig att ge är att jag använt olika typer av källmaterial från 
olika arkivsamlingar, vilka tillsammans kan komplettera varandra. Samtidigt finns det även 
andra former av politisk aktivitet bland samerna som jag inte kommer åt genom det käll
material vilket har använts i u ndersökningen. Till viss del styr materialet den bild av den sa
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miska mobiliseringen som presenteras i avhandlingen. Större aktioner premieras medan mind
re aktioner troligen inte på samma sätt uppmärksammas i det material som har undersökts. 
Här skulle kompletterande källor kunna komplettera och förändra bilden. 

Eftersom avhandlingen fokuserar på samerna och har som målsättning att det är samerna 
själva som ska komma till tals, står det samiska materialet i centrum. Direkta samiska uttalan
den i olika frågor har därför premierats före externa referat eller återgivningar av samiska 
åsikter. Detta innebär dock inte att dessa uppgifter kan accepteras okritiskt, utan en sedvanlig 
källprövning måste även genomföras med detta material. 

Ett problem i samtidshistorisk forskning utgörs av de begränsningar som måste göras av 
det källmaterial som ska studeras. Källorna är i regel mycket rikhaltiga och omfattande varför 
ett urval måste göras. Att så har varit fallet även i denna avhandling kommer att framgå med 
tydlighet i den följande källgenomgången. Den stora omfattningen på det arkivmaterial som 
ändå har studerats till avhandlingen har medfört att ett urval har krävts vid genomgången av 
flertalet av de källgrupper som använts. En alternativ väg hade kunnat vara att begränsa an
talet källgrupper som studerats för att göra en mer fullständig genomgång av dessa. Jag anser 
dock inte att detta hade varit en bra lösning för denna undersökning. Genom en kombination 
av ett relativt stort antal källgrupper har det varit möjligt att ge en mer fullständig och vitt-
famnande bild av det historiska skeende som undersökts. De olika källgrupperna har i viss 
utsträckning kunnat kompensera varandras brister vilket inte hade varit möjligt med ett mer 
selektivt urval av källor. Denna bredd i f ramställning har dessutom kunnat kompletteras med 
ett djup på centrala punkter i undersökningen. 

De samiska tidningarna 
Den första samiska tidningen som gavs ut i Sverige var Lapparnes Egen Tidning, LET. Tid
ningen kom dock endast ut med fem nummer under 1904-1905 innan den lades ner. Den korta 
livslängden och det begränsade sidantalet, endast tjugo sidor sammanlagt, innebar att LET 
som källa endast kan lämna begränsad information. Den ger dock vissa värdefulla inblickar i 
den tidiga samerörelsen under dessa år.71 

Det dröjde sedan tretton år innan LET fick en uppföljare, men när den väl kom gjorde den 
det för att stanna. Samefolkets Egen Tidning, SET kom ut med ett första provnummer hösten 
1918 och utkom från och med 1919 kvartalsvis. Tidningen blev månatlig 1958 och tre år sena
re, 1961, ändrades namnet till Samefolket, Sf som tidningen fortfarande heter idag.72 Samtliga 
nummer av tidningen, från provnumret 1918 fram till och med nummer 4 1953 inklusive de 
två finskspråkiga årgångarna 1922-1923, har undersökts och analyserats till denna studie. To
talt utgör det drygt 1300 sidor. Jag har dessutom gått igenom enstaka nummer från årgångarna 
efter 1953 i jakt på relevant material. SET har därför varit ett mycket omfångsrikt och arbet
samt källmaterial att analysera. Vid genomgångarna av tidningen har därför Israel och Maja 
Ruongs Index till Samefolkets Egen Tidning - Samefolket 1918-197373 varit av stor nytta. In
dexet har underlättat sökningar och även givit värdefull information i övrigt, bland annat rö
rande vilka personer som dolt sig bakom olika pseudonymer. 

För att beskriva vilken betydelse tidningen har för ett arbete som denna föreliggande av
handling, kan det vara lämpligt att citera Israel Ruongs enkla konstaterande: "Samefolkets 
Egen Tidning (SET), som 1961 namnändrades till Samefolket (Sf), innehåller samernas nu
tidshistoria."74 En studie av samernas etnopolitiska mobilisering efter 1918 skulle inte vara 
komplett utan en genomgång av SET. Framför allt under perioden fram till S SR: s bildande 
1950 spelade tidningen en oerhört central roll för samerörelsen. Perioden präglades av en va
rierande grad av aktivitet och engagemang och sameorganisationerna var ännu relativt fataliga 
och svaga och SET var därför mycket viktig. Ruong hävdar också att tillkomsten av tidningen 
kanske var det viktigaste resultatet av landsmötet 1918.75 SET spelar under undersöknings
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perioden en viktig roll som den enda samiska arenan där samepolitiska och samekulturella 
frågor diskuteras och där samerna själva står för huvuddelen av inläggen. Redan detta faktum 
gör tidningen till ett centralt studieobjekt för avhandlingen. SET var dessutom ett viktigt in
strument i olika frågor, bland annat för att skapa opinion samt för att skapa en gemensam 
samisk identitet. Tidningen kommer att studeras både i egenskap av arena och instrument, 
alltså både som ett samiskt forum och som ett verktyg för de samiska företrädarna att uppnå 
vissa målsättningar. 

I min analys av SET har jag utgått ifrån att icke undertecknade ledare och artiklar är för
fattade av redaktören. Detta är ett rimligt antagande eftersom endast ett fatal skribenter var 
aktiva i tidningens spalter, framför allt under den första halvan av undersökningsperioden, och 
en stor del av materialet i tidningen skrevs därför av redaktören. Att det endast är ett fatal per
soner som skriver mer regelbundet i SET under undersökningsperioden är samtidigt en be
gränsning av tidningens användbarhet som källa. SET kan inte användas för att påvisa hur en 
bredare samisk opinion såg på olika frågor. Det var dock de ledande sameföreträdarna som 
skrev i tidningen och dessa artiklar är en nyckel till att analysera hur de försökte mobilisera 
samerna. 

Landsmötesprotokoll 
En annan viktig källa att inhämta samiska åsikter är landsmötesprotokollen. De tre första 
samiska landsmötena i Sverige hölls 1918, 1937 och 1948. De relativt utförliga diskussions
protokollen från dessa möten finns tryckta och utgivna.76 Det fjärde samiska landsmötet i 
Sverige hölls 1950, då SSR konstituerades, och landsmötena blev därefter årligen återkom
mande. Även från SSR:s landsmöten finns relativt utförliga diskussionsprotokoll bevarade. 
Protokollen från åren 1950-1962 är otryckta men finns samlade hos SSR.77 Från och med 
1963 har protokollen tryckts och givits ut. De protokoll som använts i avhandlingen, det vill 
säga de från de fyra första landsmötena, ger viktiga ögonblicksbilder av hur en bredare samisk 
allmänhet såg på olika frågor. De är viktiga källor för att läsa av samisk opinion vid dessa 
enskilda tidpunkter. Att protokollen relativt utförligt återger diskussioner och debattinlägg är 
en styrka. 

Samtidigt har dessa handlingar sina givna begränsningar. De långa tidsperioderna mellan 
landsmötena innebär att endast just ögonblicksbilder kan utläsas från dem, någon samman
hållen utveckling kan de inte ge. Vaije landsmöte präglades dessutom av sin respektive till
komsthistoria, vilka frågor som hade förorsakat mötet och hur dessa hade behandlats före 
mötet. Vid mötena spelade dessutom de ledande samiska företrädarna en framträdande roll, 
vilket var speciellt märkbart vid landsmötena 1937 och 1948 då Gustav Park på ett mycket 
tydligt och uttalat sätt dominerade mötena. 

Dagstidningar 
Dagstidningar, och då framför allt lokaltidningar i de tre aktuella länen, utgör en viktig 
kompletterande källa till de samiska tidningarna och till landsmötesprotokollen. I dagstid
ningarna återfinns insändare och artiklar där samer uttrycker sin inställning i olika frågor och 
dessa kan därför användas för att ytterligare underbygga vad övriga källor kan avslöja ifråga 
om den samiska mobiliseringen. Det stora problemet med denna källgrupp är givetvis materi
alets omfattning. En systematisk genomgång av vissa av de lokala dagstidningarna skulle med 
stor sannolikhet på ett ypperligt sätt kunna förstärka och fördjupa den problematik som bely
ses i avhandlingen. En dylik genomgång har dessvärre inte varit möjlig att genomföra inom 
ramen för detta avhandlingsarbete. Endast nedslag i ett urval av de lokala tidningarna, samt 
vissa av de rikstäckande, kring vissa viktigare tidpunkter har kunnat göras. Av de 
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lokaltidningar i de tre länen som skulle ha kunnat vara aktuella att studera, har ytterligare be
gränsningar måst göras. Jag har här fokuserat på tidningar där samefrågor ofta har figurerat 
och på tidningar där mer sammanhållna debatter kring vissa relevanta samefrågor har före
kommit. 

De tidningar som framför allt har studerats är Norrbottens-Kuriren, Norra Västerbotten, 
Umebladet, Umeå Nya Tidning, Västerbottens Folkblad, Västerbottens-Kuriren samt 
Östersunds-Posten,78 Något urval efter tidningarnas politiska profil har inte gjorts och detta 
har heller inte problematiserats i avhandlingen. Det kan måhända framstå som något förvå
nande att fem av de sju lokaltidningar som främst har använts är från Västerbotten, medan 
bara en är från Norrbotten, när tyngdpunkten i avhandlingen ligger på det senare länet. Detta 
faller sig dock naturligt genom att lokaltidningarna framför allt använts för att skildra den 
tidiga mobiliseringen, då centrum mer tydligt låg i Västerbotten, samt att mycket av den tid
ningsdebatt som bedrevs rörande södra Norrbotten skedde i tidningen Norra Västerbotten, 
med en stark spridning i södra Norrbottens inland. Förutom dessa har nedslag även gjorts i 
vissa andra lokaltidningar och i rikspress vid särskilda tillfällen, som till exempel i samband 
med landsmötena. 

Lappväsendets material 
Av det statliga källmaterial som har använts i avhandlingen är lappväsendets det mest cent
rala. Lappväsendet i samtliga tre län har efterlämnat ett relativt rikligt arkivmaterial vilket är 
fördelat på fem olika arkiv: Lappfogden i Norrbottens norra distrikt arkiv, Lappfogden i 
Norrbottens södra distrikt arkiv, Lappfogden i Norrbottens Östra distrikt arkiv, Lappfogden i 
Västerbottens läns arkiv samt Lappfogden i Jämtlands län arkiv.19 Dessa arkiv är mycket om
fattande och inom ramen för denna undersökning har inte en fullständig genomgång av ma
terialet kunnat göras. Genom att en avhandlingen i större utsträckning behandlar utvecklingen 
i Norrbotten än de två sydligare länen har lappväsendets material i detta län ägnats en större 
uppmärksamhet. Materialet från de tre lappfogdearkiven har undersökts relativt djupgående. 
Under en del av undersökningsperioden förde dessutom länsstyrelsen i Norrbotten in hand
lingar rörande samerna i en separat arkivserie, Norrbottens läns landskanslis handlingar i 
lappärenden.80 Dessa handlingar har inneburit en förbättrad insikt i hur länsstyrelsen i Norr
botten behandlade olika frågor. Dessutom har vissa av tjänstemännen i Norrbotten efterlämnat 
material vilka finns i separata arkivserier. Det finns även ett relativt rikhaltigt material efter 
lapptillsyningsmännen, men detta har inte kunnat utnyttjas. Då det är lappfogdarnas och läns
styrelsens agerande som står i fokus i avhandlingen har jag koncentrerat mig på deras arkiv
material. I Västerbotten och Jämtland har en mer begränsad genomgång av lappfogdarnas 
arkiv genomförts. Där har framför allt in- och utgående skrivelser undersökts. Länsstyrel
sernas material i dessa län har däremot inte undersökts. Detta har medfört att endast en del av 
det relevanta källmaterialet i Västerbotten och Jämtland har undersökts, samiska skrivelser 
som hamnade hos länsstyrelserna har till exempel fallit utanför undersökningen. 

Det arkivmaterial som efterlämnats av lappväsendet i Norrbotten är i viss oordning. Vissa 
handlingar är till exempel felsorterade. Exempel på detta är de utgående skrivelserna från 
lappfogden i Norrbottens norra distrikt under perioden 1915-1928 som återfinns bland de in
kommande skrivelserna i detta arkiv, samt Norrbottens läns landskanslis utgående skrivelser i 
lappärenden för åren 1937-1938 vilka återfinns bland de utgående skrivelserna i lappfogden i 
Norrbottens norra distrikt arkiv för år 1937.81 Detta har medfört att arbetet med att gå igenom 
dessa handlingar har varit extra arbetskrävande. Denna oordning antyder också att vissa hand
lingar kan saknas. Framför allt under den först halvan av undersökningsperioden framstår 
materialet som något fragmentariskt. Även vissa språkliga problem har funnits genom att en 
del av handlingarna i framför allt lappfogden i Norrbottens norra distrikt arkiv samt lapp
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fogden i Norrbottens östra distrikt arkiv är skrivna på finska, ett språk jag inte behärskar. Ge
nom att jag inte har kunnat läsa dessa handlingar har jag därigenom gått miste om en del skri
velser från samer. Hur pass allvarliga följder detta har haft för avhandlingen är svårt att defi
nitivt bedöma, men troligen är dock effekterna relativt små. 

Lappväsendets material har studerats med två syften, dels att undersöka lapptjänste
männens inställning till samerna och deras agerande i olika frågor, dels att fa fram samiskt 
agerande och handlande. En central problemställning vid behandlingen av detta material har 
varit att värdera utsagorna. Detta gäller framför allt utsagor av samer som återges eller refere
ras i materialet. Vid de sammanträden som hölls i lappbyarna var det lappfogden, eller någon 
annan tjänsteman vid länsstyrelsen, som agerade ordförande. Redan detta faktum kan ha med
fört att vissa individer inte tilläts komma till tals på mötet medan andra kände sig begränsade i 
sina möjligheter att framföra sina åsikter. Dessutom fördes även protokollet i regel av lapp
fogden och samerna hade sällan eller aldrig någon reell möjlighet att granska dessa protokoll 
för att kunna avgöra i vilken mån de avspeglade vad samerna själva hade fört fram. Vid de 
olika tillfällen där renskötarna skulle "höras" rörande förslag till ny lagstiftning, eller andra 
frågor var detta till stor del illusoriskt. Under undersökningsperioden var det i regel så att ren
skötarna vid mötena för första gången fick information om de nya förslagen. Som exempel 
kan tas de förslag till ändringar av renbeteslagen som lades fram 1917. När samerna inom 
Jukkasjärvi socken skulle yttra sig om dessa ändringar blev de informerade om deras innehåll 
direkt på mötet: "Upplästes och förklarades förslaget till ändring av vissa delar i lapplagen, 
varefter de närvarande däröver fingo yttra sig."82 Någon information rörande lagförslaget hade 
inte skickats ut i förväg. I den mån någon av mötesdeltagarna hade kännedom om de aktuella 
frågorna var det i regel genom lokaltidningarnas behandling. Att kunna diskutera och ta ställ
ning till dessa ofta komplicerade frågor efter en kort presentation vid mötets inledning var 
därför svårt. I avhandlingen används därför denna typ av återgivning av samiska åsikter på ett 
mycket restriktivt sätt. Däremot kan dessa möten ge insikter i hur lapptjänstemännen agerade 
mot samerna. 

Statligt material 
De två viktigaste grupperna av statligt källmaterial på central nivå är konseljakter från depar
tementen samt material från statliga utredningar i samefrågan.83 Samefrågor har legat under 
olika departement under undersökningsperioden. Fram till 1920 handhade civildepartementet 
sameärenden. Därefter gick dessa frågor över till socialdepartementet innan jordbruksdepar
tementet fick överta ansvaret 1938. Det är konselj akter från dessa departement jag i första 
hand har tittat på, medan vissa nedslag även har gjorts i konselj akter från andra departement. I 
konselj akterna återfinns samiska skrivelser samt remissyttranden och andra skrivelser från 
lappväsendet och länsstyrelserna i de tre länen. J?g har valt att bortse ifrån remissyttranden 
från andra statliga myndigheter än länsstyrelserna och lappfogdarna. Trots att utlåtandena från 
andra myndigheter hade en betydelse för samepolitikens utformning, har jag valt att koncent
rera mig på handlingar från lappväsendet och länsstyrelserna eftersom det är dessa myndig
heters relation till samerna som står i fokus i avhandlingen. Genomgången av konselj akterna 
har på inga sätt varit fullständig, nedslag har endast gjorts i samband med viktigare händelser. 
Det finns därmed mer material att hämta här. Källmaterialet från de olika utredningsarbetena 
rörande samiska frågor vilka genomfördes under undersökningsperioden är av mycket vari
erande omfattning och kvalitet. De källkritiska problemen med detta material är i stort sett 
desamma som i de ovannämnda rörande lappväsendets material. 

Även ett omfattande tryckt offentligt källmaterial har utnyttjats. Det rör sig då framför allt 
om riksdagstryck, offentliga utredningar samt svensk författningssamling. 
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Rättsligt material 
Successivt under avhandlingsarbetet har det framgått att rättsligt källmaterial skulle vara en 
viktig kompletterande källa. Detta material har dock endast kunnat undersökas översiktligt. 
Det är framfor allt källmaterial från Svea Hovrätt84 respektive Hovrätten för Övre Norrland*5 

som har studerats, men vissa nedslag har även gjorts i material från Arjeplogs Häradsrätt86 

och Nedre Justitierevisionensl. Ett viktigt komplement till domstolarnas källmaterial är Sven 
Hallströms arkivsamling.88 Hallström var advokat i Umeå och representerade samer i ett antal 
viktiga rättsfall under 1930- och 1940-talen. Vid flera av dessa fall hade han regelbunden 
kontakt med Gustav Park. Detta källmaterial har därför kunnat ge en bakgrund till hur för
svaret lades upp och hur samerna såg på dessa fall. Det rättsliga materialet har därför ytter
ligare kunnat belysa vissa sakfrågor. 

Metoddiskussion 
Avhandlingen bygger på en kvalitativ analys av källmaterialet utifrån avhandlingens problem
ställningar, där det är samerna som står i fokus i undersökningen. Det är samiska aktioner och 
uttalanden som i första hand analyseras, hur de agerar för att uppnå sina mål och hur de pre
senterar sina frågor för statsmakterna. Mot dem ställs attityder, handlingar och uttalanden från 
i första hand de regionala myndigheterna, lappväsendet och länsstyrelserna. Parterna agerande 
analyseras utifrån ett aktörsperspektiv. Det är utifrån denna bakgrund källmaterialet har bear
betats. SET har ur metodologisk synpunkt inte inneburit några svårigheter, genom att tid
ningen i stor utsträckning har analyserats utifrån sin egenskap som språkrör för de ledande 
sameföreträdarna. Även lappväsendets källmaterial och det statliga källmaterialet har bear
betats med utgångspunkt från att det i första hand är samerna själva som ska ha uttalat sig och 
kommit till tals i handlingarna i frågor relevanta för avhandlingens frågeställningar. 

Detta sätt att arbeta med lappväsendets material och det statliga materialet medför däremot 
vissa metodproblem. Genom att källmaterialet undersökts med inriktning på att finna spår 
efter dokument där samerna själva yttrar sig finns det en risk för att dessa dokument kan över
värderas, framför allt under den första halvan av undersökningsperioden då samerna är mindre 
framträdande i materialet. Deras betydelse kan betonas alltför mycket och enskilda aktioner 
kan i alltför stor utsträckning lyftas fram och tolkas som ett uttryck för en bredare samisk mo
bilisering. Detta är en svår avvägning att göra. Samtidigt är de handlingar som finns mycket 
betydelsefulla just under den tidigare perioden då den samiska mobiliseringen ännu befinner 
sig i en inledningsfas. De har ett större symbolvärde och representerar en större ansträngning 
från samernas sida. Ett annat generellt problem när ett så pass omfattande källmaterial 
"dammsugs" efter de handlingar som är relevanta för avhandlingen kan vara att en viss risk 
föreligger att vissa handlingar och viss information försvinner i mängden. Det finns dessutom 
en risk att i alltför hög grad låta sig hårdstyras av vilka problem som ska studeras och de valda 
infallsvinklarna. Relevant material, som vid en första anblick inte förefaller direkt beröra de 
studerade problemen, kan komma att väljas bort trots att de kan innehålla relevant informa
tion. Detta har jag i viss mån försökt motverka genom att läsa handlingarna med en stor öp
penhet även i ämnen som inte direkt berörde avhandlingens problemområden. På grund av 
materialets omfattning har detta emellertid inte varit möjligt att genomföra konsekvent. 

Många gånger ställs det högre krav på representativitet på organisationer som representerar 
minoriteter än på andra typer av organisationer. Vid olika tillfällen har det utropats att samer
na inte ens sinsemellan är eniga i sina krav och detta har då förts fram som en faktor som för
svagar de framförda kraven. Att en organisation eller enskilda som företräder en mino
ritetsgrupp ska kunna föra fram åsikter som har stöd av samtliga medlemmar i gruppen är 
dock ett orimligt krav i lika hög grad som att en organisation som representerar till exempel 
kvinnor skulle ha stöd av alla kvinnor. En minoritetsgrupp som samerna är splittrad i sin in
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ställning till olika frågor beroende på en rad olika faktorer, däribland geografisk hemort, ålder 
och eventuellt reninnehav för att bara ge några exempel. Så är givetvis fallet även i denna 
undersökning. Stödet för de samiska företrädarna och för de samiska organisationer som upp
trädde under undersökningsperioden var aldrig fullständigt. Det kunde dock vara starkare eller 
svagare. Det ur vissa synvinklar begränsade källmaterial som jag arbetat med medför i många 
fall problem att överhuvudtaget kunna påvisa detta. Än svårare är det att påvisa vilka grupper 
som stödjer respektiver motsätter sig förslag i olika frågor och varför. Vid de tillfällen då jag 
anser att det går att ge synpunkter på dessa aspekter kommerjag givetvis att göra detta. Detta 
är ett problem jag medvetet har försökt väga in i mina analyser. När jag talar om att samiska 
företrädare eller samiska organisationer har ett starkt stöd bland samerna i olika frågor betyder 
detta sålunda endast att ett stöd har uttalats från vissa samer, grupper och/eller individer, men 
att jag ingalunda menar att detta stöd var fullständigt, eller att det behöver ha varit fullständigt 
för att vara relevant. Samma förhållande gäller givetvis i den mån jag kan påvisa opposi
tionella åsikter. 

Även etiska frågor blir aktuella i forskning som berör så pass samtida företeelser som 
dessa. Detta gäller kanske framför allt det rättsliga materialet där det i vissa fall kan finnas 
känsliga uppgifter för den enskilde, eller där fallet i sig är av en allvarligare natur. I de fall jag 
har bedömt att uppgifterna är av en känslig natur har jag utelämnat namn och närmare detaljer. 
Det gäller att vara så noggrann som möjligt utan att individer eller deras familjer kränks. I 
tveksamma fall måste alltid hänsynen till individen väga tyngst vilket jag har försökt att efter
komma. 

Tidigare forskning 
Det finns en mycket omfattande forskning kring samerna och samisk historia. En forsknings
översikt skulle därför kunna bli synnerligen omfattande. En stor del av forskningen berör dock 
samisk kultur, renskötseln samt samernas äldre historia, vilket inte berör huvudproblematiken 
i denna avhandling.89 Det har dock även skrivits en rad verk vilka, mer eller mindre, berör 
frågeställningarna i avhandlingen och som även täcker in samma tidsperiod. Jag har dock valt 
att här göra en smal forskningsöversikt, där de verk som är mest centrala för min forskning 
refereras mer ingående. Det rör sig då framför allt om litteratur som behandlar den svenska 
samepolitiken och/eller samernas etnopolitiska mobilisering under den tidsperiod avhand
lingen täcker. Den litteratur som endast har vissa mindre beröringspunkter med forsknings
ansatsen i denna avhandling refereras endast översiktligt. 

Statsvetaren Karl-Eric Sammelis licenciatavhandling Staten och samerna 1886-1928: Stu
dier i svensk samepolitik90 kom 1971. Han gör där en mycket grundlig genomgång av de poli
tiska beslutsprocesserna bakom de viktigaste samepolitiska besluten under perioden. 
Sammelis fokus ligger på hur statsmakterna har behandlat samerna och hur de har betraktat 
samefrågorna. Han har också analyserat vilka enskilda aktörer som har haft inflytande på 
denna beslutsprocess och hur besluten motiverats. Ytterligare en frågeställning Sammeli be
handlar är i vilken utsträckning samerna själva har haft möjlighet att föra fram sina åsikter och 
i vilken utsträckning statsmakterna tagit hänsyn till dessa. Som en del i denna frågeställning 
har Sammeli även studerat samernas politiska mobilisering med fokus på samiska organi
sationer och vilket genomslag dessa fick. Sammeli menar att de samiska organisationerna 
hade svårt att etablera sig vilket han framför allt tillskriver ekonomiska problem och de stora 
intresseskillnader som fanns mellan olika samegrupper. Sammelis analys av organisations
strävandena bland samerna är bitvis svag. Detta beror till stor del på en begränsning i det ma
terial som använts och på att han inte försökt göra en mer sammanhållen analys på basis av 
detta. Sammelis avhandling ger viktiga inblickar i den svenska samepolitiken och hans detal-
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jerade genomgångar av den politiska processen i vissa centrala frågor är också mycket an
vändbara i analysen av statsmakternas agerande. 

I sin avhandling från 1978, Samhället och samerna 1870-192591, behandlar historikern Brit 
Uppman synen på samerna i Sverige. Med utgångspunkt från hur samerna framställdes i litte
raturen från tiden före och under hennes undersökningsperiod, analyserar hon hur de svenska 
statsmakterna såg på samerna och hur de agerade i kulturfrågor, med tonvikt på tre delområ
den: kyrkan, skolan och språket. Samepolitiken på dessa områden präglades enligt Uppman i 
stor utsträckning av etnocentrism och en socialdarwinistisk syn på samerna och på utveck
lingen. Även de som agerade för att hjälpa och skydda samerna präglades av detta synsätt. 
Hon jämför agerandet på central, regional och lokal nivå och konstaterar att det tycktes råda 
en något mer verklighetsbaserad bild av samerna på det lokala planet. Uppman berör även den 
politiska mobiliseringen bland samerna i Sverige. Hon menar dock att den tidiga organise
ringen endast var sydsamiska opinionsyttringar, framför allt begränsade till Västerbotten och 
hon benämner därför detta som "Västerbottensrörelsen". Enligt Uppman var både Lapparnes 
Egen Tidning och Samefolkets Egen Tidning enbart språkrör för sydsamernas intressen och 
uppvisade dessutom en nedlåtande syn på nordsamernas bildningsnivå. Även hon har emel
lertid utnyttjat ett begränsat källmaterial i sin analys av den politiska mobiliseringen bland 
samerna. Uppmans analys av olika beslutsnivåer inom den statliga förvaltningen belyser vik
tiga skillnader mellan det centrala och regionala nivån, något som är ett problemområde även i 
föreliggande undersökning. Hennes granskning av skolpolitiken är också av betydelse. 

Kulturantropologen Hugh Beach disputerade 1981 på sin avhandling Reindeer-Herd Ma
nagement in Transition: The Case ofTuorpon Saameby in Northern Sweden.92 Han gör där en 
mycket omfattande och djupgående studie av förändringarna inom renskötseln i Tuorpons 
sameby under 1900-talet. Beach följer omläggningen från en intensiv renskötsel till en mer 
extensivt betonad och fäster stor uppmärksamhet på hur systemet påverkades genom tvångs
förflyttningar av Karesuandosamer till byn. Genom att deras renskötselmetoder skilde sig från 
Jokkmokkssamerna kom Karesuandosamernas inflyttning att bidra till och påskynda omlägg
ningen av renskötseln mot mer extensiva former. Han fokuserar även på hur förutsättningarna 
för renskötseln förändrades genom den nya rennäringslagen vilken kom 1971 samt vilka pro
blem näringen upplever på grund av inkonsekvenser och brister i denna lag. Också den poli
tiska mobiliseringen bland samerna berörs av Beach, men då enbart med inriktning mot sam
tida förhållanden. Avhandlingen ger en värdefull insikt i hur en sameby har påverkades av 
tvångsförflyttningarna av Karesuandosamer till de sydligare delarna av Norrbotten. Rensköt
selns utveckling i Tuorpon som ingående skildras är också relevant för behandling av ren
skötseln i min undersökning. 

Ytterligare en statsvetare som behandlat samefrågan i svensk politik är Rolf Sjölin i rap
porten Samer och Samefrågor i Svensk politik. En studie i ickemakt.93 Rapporten publicerades 
ursprungligen 1981 och en ny utgåva kom ut 1996. Undersökningsperioden omfattar cirka 
1850-1960 och Sjölin arbetar med två huvudfrågeställningar: För det första undersöker han 
om samerna missgynnats genom moderniseringen av det politiska systemet. Han tittar då 
bland annat på om samernas lyckades nå inflytande, dels genom politiskt deltagande i kom
munerna, dels genom medverkan i kommittéer, dels via lappväsendet. Sjölin menar att samer
nas möjligheter till inflytande på det lokala planet minskat påtagligt genom förändringarna. 
Deras delaktighet i kommunerna minskade och de blev i al lt större utsträckning politiskt alie-
nerade. Högre upp i det politiska systemet saknade samerna i stort sett inflytande under hela 
perioden. För det andra undersöker Sjölin hur de svenska statsmakternas policy mot samerna 
sett ut och hur den förändrats under tidsperioden. Här pekar han på hur en mer nedlåtande syn 
på samerna, starkt influerad av socialdarwinistiska tankegångar, etableras inom de svenska 
statsmakterna mot slutet av 1800-talet vilket även styr samepolitiken. Samerna ses i allt större 
utsträckning som en problemgrupp vilken är i behov av stöd och beskydd. Denna syn är do

25 



minerande fram till efterkrigstiden. Sjölin behandlar även samernas politiska agerande i sin 
studie och är den som har använt sig av det kvalitativt sett bredaste materialet för detta syfte. 
Detta är dock endast en del i hans undersökning och någon sammanhållen analys av den etno-
politiska mobiliseringen gör han därför inte. Sammelis bok har flera viktiga beröringspunkter 
med min studie, inte minst hans analys av samernas politiska deltagande och inflytande i det 
politiska systemet är relevanta. 

Statsvetaren Ulf Mörkenstam disputerade 1999 med avhandlingen Om "Lapparnes privile
gier". Föreställningar om samiskhet i svensk samepolitik 1883-1997. 94 Med utgångspunkt 
från diskussionen kring allmänna eller särskilda rättigheter för minoritetsgrupper analyserar 
han hur den svenska samepolitiken formerats. I centrum för analysen står bilden av det samis
ka i politiken. Denna bild, det vill säga de föreställningar om vad som var samiskt och hur en 
same såg ut och levde, kom att få ett starkt inflytande på samepolitiken. Det var den nomadi
serande renskötseln som kom att dominera bilden av det samiska. Mörkenstam menar att den 
samepolitik som formades genom den svensk-norska lagen 1883 rörande den gränsöverskri
dande renskötseln samt de första renbeteslagarna kom att sätta gränserna för de åtgärder som 
var möjliga att genomföra inom detta politikområde. Det var renskötseln som behandlades i 
denna lagstiftning och det var också renskötseln som kom att utgöra fokus för den svenska 
samepolitiken. Denna politik grundade sig i en paternalistisk syn på samerna som en natur
befolkning vilken inte kunde sköta sina egna angelägenheter och därför var i behov av be
skydd från statsmakterna. Dessa grunddrag i den tidiga svenska samepolitiken kom sedan en
ligt Mörkenstam att förbli relativt intakta under hela undersökningsperioden. Den uttalade 
paternalistiska synen på samerna försvinner under efterkrigstiden, men innehållet och inrikt
ningen på den svenska samepolitiken är i grunden den samma trots de förändringar som skett i 
den politiska retoriken kring frågan. Samepolitiken är fortfarande till stor del en näringspoli
tik. Även samernas tillträde till den samepolitiska kontexten och deras möjligheter att påverka 
politikens utformning berörs i avhandlingen. Mörkenstam menar att det först är under efter
krigstiden samerna far tillträde till politikområdet, men att deras inflytande är begränsat. 
Mörkenstams avhandling är det mest centrala verket i min behandling av den svenska same
politiken. Hans analys av hur samebilden formerats i politiken är viktig för resonemangen i 
stora delar av avhandlingen. 

Andrea Amfts avhandling i samiska studier, Såpmi i förändringens tid: En studie av 
svenska samers levnadsvillkor under 1900-talet ur ett genus- och etnicitetsperspektiv95, kom 
2000. Tidsmässigt behandlar avhandlingen perioden från 1880-talet fram till 2000. I denna 
fokuserar hon på renskötselnäringens utveckling och förändring samt de samiska kvinnornas 
ställning i denna och i det samiska samhället. Amft visar hur de samiska kvinnorna har en 
dubbelt underordnad position, både i sin egenskap av samer och som kvinnor. Hon menar att 
den samiska kvinnans position har varit och är underordnad mannens vilket ytterligare har 
förstärkts genom renbeteslagstiftningen som missgynnade de samiska kvinnorna. Amft dis
kuterar även hur en samisk identitet formas och kommuniceras i dagens situation, både internt 
i en samisk kontext och externt i förhållande till den svenska majoritetsbefolkningen. Där be
lyser hon de problem och skiljelinjer som idag finns och är förknippade med denna fråga, 
problem som till en del är skapade av den svenska lagstiftningen. Ytterligare en linje hon föl
jer i avhandlingen är en analys av hur bilden av det samiska har styrt samepolitiken och vilka 
begränsningar detta inneburit för den samiska befolkningen. Hennes slutsatser ligger där på 
många sätt i linje med de som förts fram av Mörkenstams. Amfts analys av renbeteslagstift
ningen är av stort värde för min studie, liksom hennes resonemang kring samisk identitet. 

Det finns ytterligare ett antal intressanta verk med begränsade beröringspunkter i för
hållande till avhandlingen. Socialantropologen Tom G Svensson publicerade 1976 sin studie 
Ethnicity and Mobilization in Sami Politics96, en reviderad version av hans tre år äldre av
handling. Han analyserar där hur besluts- och maktstrukturerna ser ut i de sex nordligaste 
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ijällsamebyarna. Svensson studerar även SSR:s arbete för att förbättra samernas situation, 
med särskilt fokus på SSR:s rättsligt agerande. Tidsmässigt berör studien perioden från böljan 
av 1950-talet till början på 1970-talet. Historikern Lennart Lundmarks översiktliga studie av 
samernas historia i Sverige, Så länge vi har marker. Samerna och staten under sexhundra 
år97, kom ut 1998. Han analyserar där den svenska samepolitiken och berör även i viss ut
sträckning samiskt agerande. Den period som står i fokus för avhandlingen ges ett förhållan
devis stort utrymme i studien, men den omfattande tidsperiod som skildras medför dock att 
skildringen även av denna period blir relativt översiktlig. 

Dessutom bör fem avhandlingar med statsvetenskaplig inriktning vilka berör svensk och 
nordisk samepolitik nämnas. Fae L Korsmo disputerade 1992 på en avhandling vilken jäm
förde svensk samepolitik samt amerikansk politik mot inuitbefolkningen i Alaska och hur 
samerna och inuiterna har agerat för att stärka sin ställning som ursprungsbefolkningar.981 en 
avhandling från 1994 behandlar Lennard Sillanpää hur samiska krav kring självbestämmande, 
med speciell tonvikt på markrättigheter, bemötts från statsmakterna i Norge, Sverige och Fin
land." Johan Erikssons avhandling kom 1997 och han berör där effekterna av uppdelningen 
av Sâpmi. Mot detta värderar och analyserar han samernas politiska mobilisering för att mot
verka de splittrande tendenserna, för att arbeta som ett folk.100 1998 disputerade Dave Lewis 
på en avhandling vilken analyserade i vilken utsträckning norsk, svensk och finsk samepolitik 
uppfyllde de förpliktelser som enligt internationell lag kan ställas för att samerna ska kunna 
bevara sin kulturella och språkliga identitet. I analysen fokuserade han framför allt på 
legala/konstitutionella förändringar samt fördelningen och omfördelningen av välfärdsstatens 
resurser.101 Stefan Ekenbergs avhandling kom 2000.1 den analyserar han olika maktaspekter i 
relation till samernas ställning som ursprungsbefolkning. Samtliga dessa fokuserar dock på 
nutida förhållanden och berör endast översiktligt denna avhandlings undersökningsperiod.102 

Forskning rörande den politiska mobiliseringen bland samerna är långt mer rikhaltig i 
Norge än i Sverige.103 Den norska litteraturen har därför bidragit med impulser till avhand
lingens syfte samt dess teoretiska inriktning. Det finns även några verk vilka har varit speciellt 
viktiga i de jämförelser mellan utvecklingen i Sverige och Norge som gjorts. Ett sådant är 
historikern Regnor Jernslettens hovedfagsoppgave Samebevegelsen i Norge: Idé og strategi 
1900-1940104, vilken kom ut i en ny utgåva 1998. Han analyserar här den etnopolitiska mobili
seringen bland samerna i Norge. Jernsletten pekar på skillnaderna i mobiliseringen på syd-
samiskt område respektive nordsamiskt. Mobiliseringen inleds ungefär samtidigt i de bägge 
områdena, men av olika orsaker. I söder är det framför allt renskötselns utsatta ställning som 
far samerna att börja mobilisera sig politiskt, medan det i norr framför allt är förnorsknings-
politiken som samerna reagerar mot. Jernsletten visar att mobiliseringen i de bägge områdena 
inledningsvis löper parallellt utan mer omfattande kontakter eller utbytande av idéer. Efter en 
inledande period av mobilisering 1900-1920 börjar aktiviteten allt mer mattas av och från 
mitten på 1920-talet och fram till efterkrigstiden är den etnopolitiska aktiviteten låg. 

Historikern Bård A Berg disputerade 1999 med sin avhandling Mot en korporativ reindrift: 
Samisk reindrift i Norge i det 20. århundre - eksemplifisert gjennom studier av reindriften på 
Helgeland}os Han genomför där en mycket omfattande analys av renskötselns utveckling i 
Norge under perioden 1898-1978. Studien innefattar för det första ett mikroperspektiv där 
Berg följer renskötselns utveckling i tre renbetesdistrikt i Helgeland under undersöknings
perioden. Detta kompletterar han med ett makroperspektiv där han undersöker renskötseln i 
relation till vad han kallar det norska "maktfältet", det vill säga de norska statsmakterna, jord
bruksnäringen och andra intressen, och han fokuserar framför allt på kodificeringsprocesserna 
i samband med att nya renbeteslagar stiftas. Berg följer även den etnopolitiska mobiliseringen 
bland samerna i det sydsamiska området i Norge. Liksom Jernsletten pekar han på renskötsel
frågorna som den huvudsakliga orsaken till den politiska mobiliseringen i det sydsamiska om
rådet. Förutom deras böcker har även Henry Minde publicerat ett antal inflytelserika artiklar 
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rörande den etnopolitiska mobiliseringen bland samerna i Norge. Flera av dessa har varit vik
tiga i min framställning.106 

Samerna i Finland och Ryssland kommer inte på samma sätt att beröras i avhandlingen och 
där saknar jag på dessutom på grund av språksituationen en inblick i forskningsläget. En viss 
litteratur finns dock även på detta område.107 

Definitioner, begrepp och personer 
Renskötseln bedrivs idag inom samebyar. Dessa inrättades som administrativa enheter 1886 
genom den första renbeteslagen, då under benämningen lappbyar. Sameby som legal term 
börjar användas först i samband med den nya rennäringslagen 1971.1 denna lag gavs samebyn 
vissa rättigheter och skyldigheter, som den tidigare lappbyn inte hade haft. Detta innebär att 
termen sameby ur ett rättshistoriskt perspektiv har en annan innebörd än termen lappby, något 
som Hugh Beach på ett tydligt och utförligt sätt visat.108 I avhandlingen kommer därför be
nämningen lappby att användas. Termen lappby avser både det geografiska område som utgör 
respektive bys betesområde samt den grupp renskötare med familjer som ingår som med
lemmar i byn. Däremot avser begreppet inte en by i dess vanliga bemärkelse, i den betydelse 
att lappbyns medlemmar bor i anslutning till varandra. De samtida bynamnen kommer att an
vändas i avhandlingen. De förändringar som skett i byindelningen och i byarnas namn fram
går i Bilaga 1. 

Samefrågans behandling av regering och riksdag har till största delen varit oberoende av 
partipolitiska skiljelinjer. Det som har var bestämmande för utformningen av samepolitiken 
har i stället varit den dominerande bilden av det samiska. I analysen av de beslut i denna fråga 
vilka fattats av regering och riksdag kommer därför inte de olika regeringarnas politiska färg 
eller enskilda riksdagsledamöters partitillhörighet att problematiseras eller utgöra en del av 
analysen. Dessa uppgifter kommer därför heller inte att redovisas i avhandlingen. 

Med utgångspunkt från den etnopolitiska mobiliseringen bland samerna under undersök
ningsperioden kan en grov uppdelning av samerna i två grupper göras. Denna skiljelinje kan 
dras norr om Pite lappmark, samerna i Arjeplog och Arvidsjaur samt samerna i Västerbotten 
och Jämtland tillhör en sydligare samegrupp och samerna i Norrbotten norr om dessa områden 
tillhör en nordlig. Denna enkla indelning i sydligare samer eller samegrupper respektive 
nordligare samer eller samegrupper kommer att utnyttjas i avhandlingen för att förenkla dis
kussionerna kring den politiska mobiliseringen. 

Ett stort antal namn figurerar i avhandlingen. Målet har varit att endast namnge personer 
som i någon mån är centrala för det skeende som analyseras. De mest framträdande samiska 
aktörerna presenteras dock successivt när de dyker upp i texten i form av kortare biografiska 
uppgifter i fotnoter. Två av de ledande sameföreträdarna har dock en mycket dominerande roll 
i debatten. Från de allra första mobiliseringstendenserna bland samerna vid seklets böljan 
fram till 1950 står de i ledningen för samerörelsen. De spelar också huvudrollerna i det ske
ende som rullas upp och analyseras i avhandlingen. Det är kring dem framställningen till stor 
del kretsar. Dessa båda personer, Torkel Tomasson och Gustav Park, presenteras därför redan 
här. 

28 



Torkel Tomasson kom från en ren-
skötarfamilj från Vilhelmina och deltog i 
unga år i renskötseln. Tomasson blev ti
digt engagerad i samerörelsen och var 
med och bildade den första samiska 
organisationen i Sverige, Lapparnes 
Centralförbund 1904. Han ville dock ut
bilda sig och började därför 1906, vid 25 
års ålder, läsa in en studentexamen. 
Denna tog Tomasson 1912 och skrev 
därefter in sig vid Uppsala universitet 
där han 1915 tog kansliexamen. 
Tomassons målsättning med sin utbild
ning var att erhålla en tjänst som lapp
fogde, något som han dock aldrig lyck
ades med. Han var en av de drivande 
krafterna bakom samernas första lands
möte i Sverige som hölls i Östersund i 
februari 1918 och senare samma år bör
jade han ge ut SET. Tomasson ingick 
som en av de samiska ledamöterna i 
1919 års lappkommitté. Han erhöll 1922 
tjänst som landskanslist vid länsstyrelsen 
i Falun varifrån han fortsatte att ge ut 
SET fram till sin död 1940.109 

Gustav Park tog över redaktörsposten 
i SET efter Tomasson. Park var född i 
Aijeplog där föräldrarna var renskötare 
och han deltog som ung i renskötseln. 
Redan 1904 tog han småskollärarexamen 
och arbetade några år som nomadlärare 
innan han återvände till studierna, den 
här gången teologi, och 1920 prästvigdes 
han. Samma år fick han anställning som 
kommunister i Glommersträsk och från 
1927 och fram till sin pensionering var 
han kyrkoherde i Stensele. Även Park 
var ledamot i 1919 års lappkommitté och 
han deltog som expert vid överarbet-
ningen av 1930 års lapputredning 1939-
1944. Park blev på allvar engagerad i 
samerörelsen på 1930-talet i samband 
med de tvångsnedslaktningar som läns
styrelsen i Norrbotten lät genomföra i 
Arjeplog. Park var redaktör för SET 
1940-1960, han kallade till och ledde 
landsmötena 1937 och 1948 och dess
utom var han ordförande i SSR 1950-
1960.110 

f 

Torkel Tomasson. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 
98a, SSA. 

Gustav Park. Detalj av foto, Carl Lindhagens 
arkivsamling, volym 150, SSA. 
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Disposition 
Avhandlingen är kronologiskt upplagd, fördelad på fem empiriska kapitel. Vaije empiriskt 
kapitel, med undantag för Kapitel 3, inleds med en kortare översikt över renskötselns utveck
ling under respektive period, för att ge en relief och bakgrund till det politiska skeendet under 
perioden. Studien inleds dock med en historisk bakgrund i Kapitel 2, där en allmän bakgrund 
till den svenska samepolitiken och implementeringen av denna på regional nivå genom upp
byggnaden av lappväsendet berörs. Det första empiriska kapitlet, Kapitel 3, omfattar tids
perioden 1900-1916. Detta kapitel skiljer sig från de övriga empiriska delarna i sin upplägg
ning och struktur. En analys av denna period efter samma linjer som de övriga försvåras av 
olika faktorer. Dels är källmaterialet för denna period mindre utförligt och mer sporadiskt 
förekommande vilket har omöjliggjort en fullständig genomgång i detta arbete, dels skulle en 
djupare analys ha krävt en omfattande genomgång av kompletterande källor vilket skulle ha 
inneburit en alltför omfattande arbetsinsats. Skeendet under denna period är dock betydelse
fullt för förståelsen av det kommande skeendet varför det ändå för helhetsbilden har varit vä
sentligt att denna period ingick i undersökningen. Detta kapitel avser därför framför allt att ge 
en fond och en bakgrund till den efterföljande mer djupgående undersökningen. 

Kapitel 4 omfattar perioden 1917-1923 när den samiska politiska mobiliseringen på allvar 
fick ett genombrott inom den svenska samepolitiken. Den efterföljande perioden 1924-1929, 
vilken skildras i Kapitel 5, präglas i stället av en reaktion och tillbakagång för samerörelsen. I 
Kapitel 6 skildras perioden 1930-1940 då den politiska aktiviteten åter ökade bland samerna. 
Tidsperioden far också sin prägel av de starka konflikter som råder mellan samiska företrädare 
och lappväsendet i Norrbotten. Genom Tysklands ockupation av Norge 1940 blev andra 
världskriget på allvar kännbart för renskötseln i Sverige, vilket i förlängningen också innebar 
ett brott i den svenska samepolitiken. Detta skildras i det avslutande empiriska kapitlet, 
Kapitel 7, där perioden 1941-1950 behandlas. Detta kapitel behandlar även de första efter-
krigsåren och den utveckling som innebar att samerörelsen slutligen lyckades etablera sig på 
den samepolitiska arenan. Bildandet av Svenska Samernas Riksförbund, SSR, 1950 framstår 
här som en viktig milstolpe i denna utveckling. Avhandlingen avrundas i Kapitel 8 med en 
avslutande diskussion där resultaten från de empiriska kapitlen sammanställs och analyseras 
mot bakgrund av avhandlingens syfte och de teoretiska utgångspunkterna. 
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Kapitel 2 - Historisk bakgrund 

Lappland är ett land, där det finns sådana djur, om vilka folk inte riktigt vet, hur de berga sig; 
men nog vet folk det, att det i en landsdel finns vissa djur, sådana där simpla djur, som berga sig i 
sådana trakter, där andra djur inte berga sig, och de djuren släpper folk inte in på bättre mark, 
ehuru de inte alldeles säkert veta, hur de berga sig i den där landsdelen. [—] Och inte heller ha 
människorna någonsin varit riktigt inne i landet och sett efter, fast de nog ha sett på långt håll 
med kikare, att det finns djur där och att de leva, men människorna veta likväl inte säkert, hur de 
leva. En del av människorna mena, att de leva mycket gott, och somliga människor skulle nog 
också önska, att de måtte leva gott, även de djuren, eftersom de nu äro sådana djur, att de inte gör 
någon skada, fast en del människor anse dem för skadegörare och tala om detta för sådana män
niskor, som inte veta något om att de äro skadegörare, och de ha lust att tillintetgöra dem; men en 
del av rikets myndigheter ge dem inte lov att tillintetgöra dem, inte än åtminstone. Och nog 
skulle en del av människorna inte kunna låta bli att sörja, om de kände till de där djurens besvär
liga och dåliga bergning; de skulle nog gråta många gånger över att djuren få tåla så stor pina, 
hunger och köld.1 

I Muittalus samid birra gav den samiske författaren Johan Turi uttryck för hur han uppfattade 
att hans folk blev betraktat. Liknelsen mellan det smått okända underliga djuret som män
niskorna ställde sig undrande inför och samefolket, gav uttryck för den okunskap och de för
domar mot samerna som Turi mötte. Det var just för att bemöta denna typ av fördomar som 
han skrev denna bok. Turi ville lära svenskarna hur samerna egentligen levde och samtidigt 
varna för den utsatta och alltmer undanträngda position samerna började befinna sig i. I boken 
såg han mycket allvarligt på samernas framtid. Turi menade att den politik som statsmakterna 
bedrev hade försämrat renskötarnas möjlighet att bedriva sin näring. Genom att tillgången på 
betesmarker allt mer inskränktes medförde det att det blev allt svårare för samerna att förbli 
renskötare.21 detta kapitel skall bakgrunden till den situation Turi mötte i böljan på 1900-talet 
målas upp. 

Den samiska befolkningsgruppen 
Figur 1 visar det område som benämns som Såpmi och som sträcker sig från de östligaste de
larna av Kolahalvön i öster till stora delar av den norska Atlantkusten i väster, från de nordli
gaste delarna av Norge ner till Idre i Dalarna i söder. Detta område betraktas som utbred
ningsområdet för samisk bosättning under modern tid, som ett samiskt hemland.3 Under histo
riens lopp har detta område kommit att delas upp mellan fyra stater, Norge, Sverige, Finland 
och Ryssland. Termen Såpmi finns i alla samedialekterna och dess betydelse rymmer mycket 
mer än bara en beteckning av det geografiska samiska området. Såpmi är även beteckningen 
för språket och folket, för samiskan och samerna, och har därmed även en stor symbolisk be
tydelse.4 

Det finns idag ingen exakt uppgift rörande hur många samer det finns. Uppskattningarna av 
antalet varierar och storleken är i många fall beroende av vilken definition av same som an
vänds. Den vanligaste uppskattningen ligger på cirka 50.000-100.000 personer, men även siff
ror på upp till 300.000 personer omnämns i litteraturen. I de vanligare uppskattningarna för
delas den samiska befolkningen på 35.000-45.000 i Norge, 17.000-20.000 i Sverige, 5.000-
6.500 i Finland och 1.500-2.000 i Ryssland.5 Siffrorna över antalet samer i Sverige kan ställas 
mot det antal personer som registrerade sig i röstlängderna till, respektive röstade i, de två 
sametingsvalen i Sverige 1993 och 1997. Antalet registrerade till de två valen var 5.390 re
spektive 5.990, medan antalet röstande var 3.865 respektive 3.803.6 De historiska beräkning-
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arna av samernas antal i Sverige är likaledes osäkra och baserar sig på ofullständiga kriterier 
varför dessa utelämnas här.7 

Figur 1. Såpmi och de samiska dialektområdena. 

Sydsamiska dialekter 
1. Sydsamiska 
2. Umesamiska 

Centralsamiska dialekter 
3. Pitesamiska 
4. Lulesamiska 
5. Nordsamiska 

Östsamiska dialekter 
6. Enaresamiska 
7. Skoltsamiska 
8. Kildinsamiska 
9. Tersami ska 

Efter: Jernsletten, Nils (1994), "Om språket i samiske samfunn", i Erke, Reidar & H0gmo, Asie (red), Identitet 
og livsutfoîdelse. En artikkelsamling om flerfolkelige samfunn med vekt på samenes situasjon. Karasjok, s 54. 

Den samiska befolkningsgruppen är synnerligen heterogen. Förutom att samerna är uppdelade 
mellan fyra statsbildningar kompliceras bilden ytterligare av språkmässiga skillnader inom 
gruppen. De språkmässiga uppdelningarna, vilka följer traditionella samiska kulturgränser, 
skär tvärs igenom statsgränserna. Samiskan brukar vanligtvis delas in i tre huvuddialekter; 
sydsamiska, centralsamiska samt östsamiska, vilkas utbredningsområde visas i Figur 1. Skill
naderna mellan dessa är relativt stora och möjligheterna att förstå varandra över dialektgrän
serna är begränsade och försämras med avståndet. Huvuddialekterna är i sin tur uppdelade i 
olika underdialekter vilka även de inrymmer ytterligare lokala och regionala variationer, vil
ket bidrar till en än mer komplex bild.8 Dessa språkmässiga skiljelinjer har medfört vissa 
kommunikationsproblem inom den samiska gruppen in på 1900-talet. Hur många som idag 
behärskar någon av de samiska dialekterna är oklart och varierar dessutom beroende på vilka 
kriterier som används, som till exempel att förstå, att kunna tala eller att kunna läsa och skriva 
någon av dialekterna. De dialektala gränserna har dessutom kommit att luckras upp genom de 
omfattande tvångsförflyttningar av samer som skett under 1900-talet.9 

Även kulturellt och näringsmässigt finns det stora skillnader inom den samiska befolkning
en. Den skiljelinje som historiskt framför allt har uppmärksammats i Sverige och som är rele
vant även idag går mellan skogs- och ijällsamer.10 Denna uppdelning har baserat sig på inom 
vilka områden samerna har bedrivit sina näringar, men har under modern tid kommit att gälla 
vilken typ av renskötsel som har bedrivits. I dag, när den stora majoriteten av samerna står 
utanför renskötseln, går den viktigaste näringsmässiga skiljelinjen mellan de renskötande och 
de icke renskötande samerna. 
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Renskötseln i ett historiskt perspektiv 
Den renskötsel som bedrevs och som bedrivs av skogs- respektive fjällsamerna skiljer sig åt. 
Generellt sett är skogsrenskötseln mer stationär än den fjällsamiska, med kortare flyttningar 
mellan olika betesmarker och dessutom inom ett mer begränsat område. Flyttningarna är hel
ler inte lika årtidsbundna som inom fjällrenskötseln. Den skogssamiska renskötseln bedrivs i 
stort sett uteslutande i skogsområdena nedanför fjällkedjan under hela året. De kortare flytt
ningarna har dessutom medfört att skogsrenarna i regel är större och kraftigare än fjällrenarna, 
medan renhjordarna däremot ofta har varit mindre. Denna typ av renskötsel är äldre än den 
fjällsamiska. Skogsrenskötseln har oftare kombinerats med andra näringar, som till exempel 
jordbruk, och har inte i lika stor utsträckning som den ijällsamiska rennäringen utgjort hela 
försörjningsbasen för renskötarna. Fjällrenskötseln däremot, är i större utsträckning nomadise
rande. Renarna flyttar över längre sträckor och till andra vegetationsområden som fjälltrakter
na. En kombination mellan renskötsel och jordbruk har därför varit svårare att upprätthålla 
och mindre vanligt förekommande. Bland de fjällsamiska renskötarna har renskötseln i r egel 
utgjort huvudnäringen. Majoriteten av renskötarna idag tillhör den fjällsamiska gruppen och 
det är också deras renskötsel som till stor del präglat det svenska samhällets syn på rensköt
seln och på samisk kultur. Den utvecklade nomadiserande fjällrenskötseln är, historiskt sett, 
ett relativt modernt fenomen. I Sverige började den troligen etableras under 1600-talet. Renen 
har dock under en längre historisk period varit central för olika samiska grupper. Jakt på vild
ren har utgjort en viktig del i försörjningen för dessa grupper.11 

Antalet renskötare, i bemärkelsen aktiva renskötare samt familjemedlemmar, har successivt 
minskat från slutet av 1800-talet och under 1900-talet, liksom deras andel av den samiska be
folkningen. Orsakerna till denna utveckling ligger främst i de ökande inskränkningarna av 
renbetesmarkerna samt att det antal renar som krävdes för att en familj skulle kunna försöija 
sig successivt har ökat, vilket har inneburit att familjer har slagits ut från renskötseln. Inte 
minst omläggningen till en extensiv renskötsel innebar krav på större renhjordar.12 Rensköt
seln bedrivs i lappbyar vars antal varierar över tiden. Figur 2 visar en karta över den byindel-
ning vilken var aktuell under större delen av undersökningsperioden.13 

Under 1900-talet har utvecklingen inom renskötseln i Sverige successivt gått från en inten
siv metod mot en mer extensiv metod i hela renskötselområdet. Denna utveckling har skett 
både inom den skogs- och den fjällsamiska renskötseln. Renodlat intensiv respektive extensiv 
renskötsel kan ses som två ytterligheter på en skala där skillnaden kan sägas vara närheten 
mellan renskötaren och renen. Något förenklat kan skillnaden mellan dessa metoder beskrivas 
på följande sätt: I den intensiva renskötseln har renskötaren en nära kontakt med och kontroll 
över sin renhjord, vilken bevakas noggrant och renarna hålls oftast samlade på ett begränsat 
område. Renarna blir därför mer vana vid människan och genom detta tamare och mer lätt
hanterliga. Inom den intensiva renskötseln har ofta renmjölkning bedrivits. Nackdelen med 
denna metod är att den samlade renhjorden medför större risk för att rensjukdomar ska fa fäste 
och sprida sig. Renmjölkning medför dessutom att renkalvarna far mindre mjölk vilket brom
sar deras tillväxt. Detta medför att de är svagare och därmed också mindre motståndskraftiga 
mot sjukdomar och dåliga väderleksförhållanden. Den extensiva renskötseln är mer utpräglat 
inriktad på köttproduktion, renmjölkning bedrivs inte. Renarna är spridda över större områden 
och renskötaren har inte samma kontroll över och närhet till hjorden som i den intensiva ren
skötseln. I stället bevakas hjorden från vissa strategiska punkter för att hålla den inom ett visst 
område. Renarna samlas endast vid vissa tillfällen, till exempel vid slakt och märkning och 
renarna är därför mindre vana vid människan och därmed mer vilda. Fördelar med den exten
siva metoden är att sjukdomar inte sprider sig lika lätt och att renkalvarna slipper konkurren
sen om mjölken vilket gör dem mer motståndskraftiga. Renskötseln torde dock sällan ligga 
eller ha legat längst ut vid någon av dessa ytterpunkter på skalan. Dagens renskötsel är mer 
utpräglat extensiv, dock med vissa mer intensiva perioder under året. Den intensiva rensköt-
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Figur 2. Lappbyarna i Sverige 1942 
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31. Tåssåsen 
32. Mittådalen 
33. Tännäs 
34. Idre 
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sein som bedrevs i olika områden Sverige under början av 1900-talet hade även vissa mer 
extensiva inslag.14 

I Sverige har renskötseln stått i centrum för den samepolitik som förts sedan slutet av 
1800-talet. Likhetstecken har satts mellan näringen och det samiska trots att en majoritet av 
samerna inte försörjer sig genom renskötseln. Rötterna till detta ligger i samepolitikens insti-
tutionalisering under andra halvan av 1800-talet, vilket Ulf Mörkenstam har pekat på. Han 
menar att renskötseln som det dominerande inslaget i samepolitiken tog form med den 
svensk-norska lagen 1883 rörande den gränsöverskridande renskötseln och de första renbe
teslagarna 1886 och 189815. Genom denna inriktning på politiken blev andra möjliga linjer i 
den svenska samepolitiken exkluderade från politikområdet. Andra samiska näringar och sa
miska grupper utanför renskötseln definierades bort. Renskötseln och renskötarna blev stere
otyperna för samisk kultur och för samerna. Mörkenstam visar också hur renskötseln ännu 
idag har en dominerande ställning i den svenska samepolitiken, trots att politikområdets ramar 
har öppnats under efterkrigstiden.16 

Figur 3. Antalet renar i Sverige 1911-1964 
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Källor: Renantalets växlingar. LNNA, F XI:8, HLA; SET 1921:4, s 2717, SOU 1966:12. Renbetesmarkerna. 
Stockholm 1966, s 262. 

Renskötseln som näring är mycket känslig för yttre faktorer vilka renskötarna inte kan påver
ka, som till exempel betesmarkemas tillstånd, väderleksförhållanden och rovdjurens härjning
ar. Historiskt har detta fatt som effekt att renskötare slagits ut från näringen.18 Detta beroende 
finns kvar om än det har minskat något genom att till exempel nödutfodring av renarna är 
möjligt idag, vilket kan mildra effekterna av svåra väderleksförhållanden. De yttre faktorernas 
starka påverkan har också medfört att renskötseln med jämna mellanrum har upplevt kraftiga 
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upp- respektive nedgångar i renantalet. Detta framgår tydligt i Figur 3 som visar renantalets 
utveckling mellan 1911-1964. 

I Norrbotten, som är det län där de flesta renarna finns, har antalet renar varierat under 
denna period mellan cirka 105.000 som lägst (1940) och ända upp till drygt 225.000 som mest 
(1931). I de båda övriga länen är rentalen mindre, men även där kan fluktuationerna i r enan
talet skönjas. Det var denna känsliga näring som statsmakterna skulle försöka reglera genom 
renbeteslagarna mot slutet av 1800-talet. Innan jag går in på dem ska jag dock kort beröra 
framväxten av den svenska samepolitiken. 

Den svenska samepolitikens framväxt - nationella och inter
nationella faktorer 
Denna genomgång av de viktigaste skeendena i den svenska samepolitiken före min under
sökningsperiod kommer att vara relativt begränsad till sin omfattning. Jag kommer dessutom 
att utelämna vissa delar i detta historiska skeende i denna del, för att i stället återkomma till 
dem i kommande kapitel. Detta rör till exempel förhållandet mellan Sverige och Norge röran
de den transnationella renskötseln. 

Kolonisationen av lappmarken 
Nybyggesverksamheten i lappmarkerna kom under 1800- och 1900-talet att medföra stora 
konflikter mellan renskötseln och jordbruksnäringen, något som på ett påtagligt sätt kom att 
stimulera samernas etnopolitiska mobilisering runt sekelskiftet. Det är därför av vikt att ge en 
kort bakgrund till denna utveckling och jag låter därför den historiska bakgrunden ta sin bör
jan med denna. I Sverige strävade statsmakterna från slutet av 1600-talet efter att med en aktiv 
politik uppmuntra till en ökad kolonisationsverksamhet i lappmarkerna. Målsättningen var att 
på sikt fa pålitliga skatteobjekt och att skapa svensk kontroll över området. Lappmarkerna 
betraktades som outnyttjade, eftersom de inte var uppodlade. Att samerna utnyttjade markerna 
till rennäringen togs liten hänsyn till. Statsmakterna baserade sin politik på den så kallade 
parallellteorin som gick ut på att renskötseln och jordbruket skulle kunna existera inom sam
ma områden eftersom näringarna utnyttjade olika naturresurser. Enligt denna teori utnyttjade 
renskötseln främst fjälltrakterna vilka var obrukbara ur jordbrukssynpunkt, medan jordbruket 
utnyttjade mindre områden vilket inte skulle inverka menligt på renskötseln. En satsning på 
kolonisationsverksamhet skulle alltså, enligt detta synsätt, kunna ske samtidigt som de samis
ka näringarna skyddades och bevarades. Att detta inte stämde i praktiken skulle dock snart 
visa sig. Bland annat kom konkurrensen om jakt och fiske, näringar som var centrala för båda 
grupperna, att leda till konflikter, men även rena markanvändningskonflikter kom successivt 
att öka. Det första lappmarksplakatet kom 1673 och i detta försökte statsmakterna locka ny
byggare att slå sig ner i lappmarkerna, bland annat genom skattefrihet i femton år och befriel
se från knektutskrivning. Detta första försök, liksom lappmarksplakatet 1695, misslyckades 
dock i stor utsträckning. Det fanns helt enkelt inte något större befolkningsöverskott i kust
bygden som kunde lockas till kolonisationsverksamhet i lappmarken. Till detta bidrog bland 
annat knektutskrivningarna till de krig Sverige deltog i.19 

I samband med lappmarksplakatet 1695 genomfördes även en skattereform. Renskötarna 
hade, från det att den svenska kronan tog över beskattningen från birkarlarna i mitten av 1500-
talet, fram till 1695 betalat personliga skatter. Dessa hade varit av varierande storlek. Genom 
lappskattereformen infördes en enhetlig skatt som skulle erläggas av lappbyarna. I princip 
skulle nu renskötarna skatta för sina lappskatteland, det vill säga den "Marek som var och en 
Lapp kan ha till renbete, fiskeri och diurfang".20 Lappskattelanden som administrativa enheter 
var inte något som infördes av de svenska statsmakterna. Uppdelningen byggde på den för
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delning av markerna som tidigare hade skett inom lappbyarna för att fördela markerna och 
dess utnyttjande mellan olika familjer. Genom att skatten skulle erläggas av lappbyn som en 
enhet varierade skatteuttaget av den enskilde beroende på de övriga bymedlemmarnas betal
ningsförmåga samt antalet skattande inom byn. I princip skulle skatten på lappbyn vara fast, 
men kulturgeografen Nils Arell har visat att den kunde variera.21 

1749 gjordes ett nytt försök att uppmuntra kolonisationen genom lappmarksreglementet. I 
reglementet preciserades vilka rättigheter och skyldigheter nybyggaren hade, dels gentemot 
staten, dels gentemot rennäringen. Statsmakterna strävade i reglementet efter att uppmuntra 
just odlingen och försökte därför begränsa nybyggarnas möjligheter till jakt och fiske. Jord
bruken i lappmarken kom dock att i stor utsträckning bli kombinationsnäringar, där jordbruket 
kombinerades med boskapsskötsel samt jakt och fiske. De näringsmässiga förutsättningarna 
för en nybyggare i dessa områden att enbart livnära sig på sitt jordbruk var små. För att livnä
ra sina djur var nybyggaren beroende av myrängar för att där bärga vinterfoder till dem. Dessa 
myrängar, eller strö- eller utängar som de också kom att kallas, skulle bli en orsak till tvister 
och konflikter mellan jordbrukarna och renskötarna i vissa delar av renskötselområdet. Efter 
beslutet om lappmarksreglementet blev det även nödvändigt att fastställa den så kallade lapp
marksgränsen, vilket skedde under åren 1751-1753. Denna var inte tänkt som en gräns mellan 
odlingen och renskötseln, utan som en avdelare mellan jordbruket i kustbygden och jordbru
ket i lappmarken. Renskötseln hade dock andra rättigheter gentemot nybyggarna ovanför 
lappmarksgränsen än nedför denna gräns, varför Arell karaktäriserar lappmarksgränsen som 
en första odlingsgräns.22 

Efter lappmarksreglementet böljade nybyggesverksamheten öka under andra halvan av 
1700-talet i framför allt de sydligare delarna av lappmarken. Denna expansion var dock mer 
begränsad, men under 1800-talets första halva skedde en kraftig ökning i hela lappmarken. En 
starkt bidragande orsak till den stora ökningen var att i stort sett all odlingsbar mark i kust
bygderna nu nyttjades varför det i dessa områden inte fanns något utrymme för en nyodlings
verksamhet, samtidigt som befolkningen ökade. Tillväxten på nybyggen i lappmarken fort
satte även under andra halvan av 1800-talet, men tillväxttakten hade då mattats av. Många av 
nybyggena anlades av samer, som ett motdrag för att inte förlora markerna, men jordbrukets 
starka expansion i lappmarken under 1800-talet kom ändå att fa stora konsekvenser för ren
skötseln. Det var framför allt i de sydligare sameområdena som konflikterna med jordbruket 
blev stora. Den starka expansionen av jordbruket riskerade att tränga undan renskötseln från 
vissa områden. Detta uppmärksammades även av statsmakterna och 1867 beslutade riksdagen 
att en odlingsgräns skulle dras upp. Denna gräns var tänkt som en demarkationslinje som 
skulle avskärma den odlingsbara marken från renbetesmarkerna. Nybyggen skulle inte få an
läggas ovanför odlingsgränsen, utan denna mark skulle uteslutande användas för renskötsel. 
Ovanför odlingsgränsen fick samerna ha sina renar under hela året, samtidigt som de även 
fortsättningsvis skulle få använda sig av de områden de traditionellt nyttjat nedanför odlings
gränsen. Något definitivt stopp för nybyggen ovanför odlingsgränsen skedde dock inte trots 
detta beslut. Nya sådana anlades under slutet av 1800-talet trots att de juridiskt sett var olagli
ga. Odlingsgränsen kom dock att bli betydelsefull för renskötseln genom att renskötarnas rätt 
att nyttja land och vatten har ansetts starkare ovanför odlingsgränsen än nedanför denna.23 

Lappkodicillen 
1751 undertecknades en gränsöverenskommelse mellan de svenska och danska rikena där 
gränsen mellan Sverige-Finland och Norge bestämdes. Lappkodicillen är ett bihang till denna 
gränsöverenskommelse. Kodicillen har kommit att ses som ett mycket viktigt dokument för 
samiska rättigheter och brukar därför kallas för samernas Magna Charta. Dess betydelse upp
märksammades tidigt inom samerörelsen och redan 1922 beskrev Torkel Tomasson kodicillen 
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som "samernas grundlag" med avseende på renskötseln.241 kodicillen lovade de bägge rikena 
att respektera de nomadiserande samernas behov av och rätt till fortsatta flyttningar över den 
dragna riksgränsen. Detta skulle ske enligt gammal sedvana. Där stipulerades även renskötar
nas rättigheter och skyldigheter i förhållande till de båda rikena. Enligt Björn Aarseth innebar 
kodicillen inte bara att samiska sedvanerättigheter bekräftades och skyddades. Den fick dess
utom en stimulerande effekt på den ännu unga och växande renskötselnäringen genom att ren
skötarnas rättigheter att utnyttja markerna i dessa områden snarast stärktes. Renantalet ökade 
och flyttningsvägarna gjordes längre och sträckte sig till tidigare outnyttjade områden. 
Aarseth menar att renskötseln utvecklades och tillväxte under perioden efter gränsöverens
kommelsen, till en del beroende på kodicillens regler rörande samerna.25 Gränsdragningen 
mellan Sverige-Finland och Norge blev den första fasta gränsen genom det samiska området. 
Denna har följts av regleringen av gränsen mellan Sverige och Finland 1809, Norge och 
Ryssland 1826 och Finland och Sovjetunionen 1920 och 1944. Genom dessa gränsdragningar 
har det samiska området splittrats upp mellan dessa länder.26 

De ryska gränsstängningarna 1852 och 1889 
När Sverige avträdde Finland till Ryssland efter kriget 1808-1809 förändrades Lappkodi-
cillens förutsättningar. Varken Finland eller Ryssland stod som undertecknare av kodicillen 
och Ryssland hade därför egentligen inga förpliktelser att respektera denna. Historikern 
Steinar Pedersen menar dock att Ryssland de facto erkände gränstraktatet från 1751 och där
med även kodicillen.27 På 1830-talet inleddes dock förhandlingar mellan Ryssland och Norge 
för att fa till stånd ett formellt avtal mellan länderna i frågan. På grund av oenigheter på vissa 
punkter kunde inte parterna komma överens och på ryskt initiativ stängdes därför gränsen 
mellan Norge och Finland helt för renskötsel 1852. Detta medförde stora problem för rensköt
seln, framför allt i Finnmark. De norska samerna anpassade sig dock snart till det rådande 
tillståndet. Gränsen mellan Sverige och Finland var fortfarande öppen för renskötseln vilket 
medförde att ett stort antal renskötarfamiljer från Kautokeino, varav flera ägde stora renhjor
dar, tog svenskt medborgarskap och flyttade till Karesuando. En del blev endast svenska med
borgare på papperet och fortsatte att beta sina renar i Norge och Finland, medan andra genom
förde en reell flyttning till Karesuando. Genom detta kunde de kringgå gränsspärrningens 
effekter.28 

En effekt av gränsspärrningen 1852 var att renbetningen i Troms fylke ökade markant. Det 
var till detta fylke renskötarna från Karesuando förde sina renar för sommarbetning och ge
nom utflyttningarna från Kautokeino till Karesuando ökade antalet renar påtagligt i det senare 
området. Detta kom att påverka förhållandet mellan Sverige och Norge negativt rörande den 
transnationella renskötseln. Dessa spänningar ledde 1883 fram till att det första svensk-norska 
avtalet som reglerade den gränsöverskridande reiiskötseln undertecknades. Eftersom gräns
spärrningen inte fick de eftersträvade effekterna beslöt Ryssland att även stänga den svensk
finska gränsen för renskötsel 1889. Därmed var kryphålet för renskötarna från Kautokeino 
stängt och en del av de till Karesuando utflyttade renskötarna flyttade därför tillbaka till 
Norge. Vissa blev dock kvar i Sverige varav en del flyttade söderut till andra lappbyar i Norr
botten. Detta kan sägas vara inledningen till de omflyttningar av nordsamer till sydligare om
råden i den svenska lappmarken som kom att ske i stor skala under 1900-talet. Björn Aarseth 
menar dock att den närmast explosionsartade tillväxt och utveckling som renskötseln i 
Karesuando och Kautokeino hade genomgått gjorde utflyttningar nödvändiga. Även om dessa 
gränsstängningar och senare renbetesavtal mellan Sverige och Norge inte hade genomförts 
hade utflyttningar ändå varit nödvändiga.29 Att utflyttningarna skulle ha skett i den omfattning 
och till så pass avlägsna lappbyar som sedermera genomfördes är dock mindre sannolikt. 
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De första renbeteslagarna 

Det är säkerligen ingen lätt sak att utfundera rättsregler för den lättrörliga nomaden och hans re
nar. Lappen, renen och lagparagrafen äro tre moment som sällan komma överens. Renen tar ofta 
vägen där han för gott finner, lappen far med eller mot sin vilja följa med, och paragraferna - de 
bli i regel efter.30 

Så filosofiskt uttryckte sig Torkel Tomasson 1915 rörande svårigheterna att lagstifta på ren
skötselns område. När den svenska regeringen i början på 1800-talet höll på att förhandla fram 
den första internationella överenskommelsen med Norge rörande den transnationella rensköt
seln mellan länderna, framstod även ett klart behov av en enhetlig lagstiftning rörande ren
skötseln i Sverige. En kommitté tillsattes därför 1882 som hade till uppgift att arbeta fram ett 
lagförslag rörande de svenska samerna och deras förhållande till den bofasta befolkningen. 
Redan året därpå lämnade kommittén sitt betänkande till regeringen, med förslag till renbe
teslag och lag rörande renmärken. Utredningsbetänkandet blev dock föremål för relativt om
fattande kritik, bland annat från Högsta Domstolens sida, vilket medförde att en proposition i 
frågan inte lades fram inför riksdagen förrän 1886. Propositionen godkändes av riksdagen och 
den första renbeteslagen i Sverige kunde träda i kraft den 1 januari 1887. Lagen var i stor ut
sträckning baserad på den svensk-norska lagen från 1883.31 

Av grundläggande betydelse för den framtida renskötseln var att renbeteslagen, enligt för
slag från kommittén, grundade sig på att renskötseln skulle bedrivas gemensamt inom lappby
arna, som nu instiftades som administrativa enheter. De enskilda lappskattelanden avskaffades 
därigenom definitivt i lagstiftningens ögon. I övrigt stadgade lagen de rättigheter och skyldig
heter renskötarna och jordbrukarna hade att iaktta i förhållande till varandras näringar, framför 
allt rörande under vilka tider och på vilka markområden som renskötarna var skyldiga att er
sätta skador på växande eller bärgad gröda. De samiska sedvanerättigheterna att nyttja land 
och vatten preciserades genom denna lagstiftning. Renskötseln som en samisk näring slogs 
också fast. Svenskar hade visserligen rätt att äga renar, så kallade skötesrenar, men dessa 
skulle vårdas av samiska renskötare. Länsstyrelsens starka ställning i förhållande till de ren-
skötande framträdde också klart. Om en renskötare ville flytta från en lappby till en annan 
kunde detta endast ske efter tillstånd från länsstyrelsen. Länsstyrelsen hade även rätt att be
sluta om tvångsförflyttning av renskötare från en lappby om renantalet där ansågs vara alltför 
stort. Någon definition av vilka samer som berördes av lagstiftningen angavs inte, utan de 
kommittérade, liksom regeringen, tycks ha förutsatt att lagen endast skulle gälla de renskötan-
de samerna utan att denna fråga ansågs vara problematisk. Ytterligare en effekt av lagstift
ningen rörande renskötseln var att lappväsendet nu kom att inrättas, om än i begränsad skala 
inledningsvis. En första lappfogde utsågs för Jämtlands län och ordningsmän skulle tillsättas i 
lappbyarna.32 

1886 års renbeteslag löste dock inte problemen utan missnöjet med förhållandena var fort
satt stort, framför allt i Västerbotten och Jämtland. En motion till riksdagen 1893 rörande för
hållandena i Västerbotten resulterade i att en ny utredning tillsattes 1895. Även denna kom
mitté arbetade snabbt och 1896 presenterade den sitt betänkande för regeringen med förslag 
till nya lagar rörande renskötseln och renmärken. Den proposition regeringen lade fram inför 
riksdagen 1898 följde i stor utsträckning förslagen i betänkandet. Efter vissa justeringar god
kändes propositionen av riksdagen. Den nya renbeteslagen innehöll vissa preciseringar av 
reglerna i den föregående lagstiftningen, bland annat rörande renskötarnas skadeersättnings
skyldighet. Den nya lagen innehöll även vissa nya inslag. Ett sådant var att byordningar skulle 
införas i vaije lappby. I byordningen skulle mer detaljerade föreskrifter rörande renskötselns 
bedrivande inom den enskilda lappbyn lämnas. Renskötarna inom byn hade rätt att själva 
lämna förslag rörande byordningens utformande, men dess fastställande låg i händerna på 
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länsstyrelsen. I sitt betänkande sade dock kommittén uttryckligen att det var högst osannolikt 
att samerna hade den förmåga som krävdes för att utforma dessa byordningar, varför det an
kom på länsstyrelsen att ansvara för detta. En annan ny punkt var att systemet med skötes
renar, där de bofasta kunde äga renar som sen sköttes av renskötande samer mot en avgift, 
ifrågasattes. Det ansågs vara fel att bofasta svenskar skulle få ta del av de samiska rättighe
terna att beta sina renar på privat mark. Skötesrenssytemet förbjöds därför helt i Jämtland och 
Västerbotten. I Norrbotten där jordbrukarna ansågs ha ett större behov av skötesrenarna bibe
hölls systemet, dock endast tills vidare och med vissa begränsningar. Inte heller denna lag 
innehöll några klargörande definitioner rörande vilka samer som berördes av de samiska rät
tigheterna till land och vatten.33 

Genom att renbeteslagarna 1886 och 1898 enbart var inriktade på renskötseln som samisk 
näring bestämdes ramarna för den svenska samepolitiken. Andra möjliga synsätt på vad som 
var samiska näringar och vad den svenska samepolitiken skulle behandla och innehålla ute
slöts därigenom, liksom vilka samer som berördes av dessa politiska beslut. Eller för att citera 
Ulf Mörkenstam: "Samiskhet konstitueras på ett visst sätt i politiken, som därmed blir svår att 
förändra."34 Avsaknaden av en definition av vilka samer som omfattades av renbeteslagarna 
medförde att de icke renskötande samernas ställning var oklar. Lagstiftarna tycks ha utgått 
ifrån att begreppet "lapp" i lagstiftningen var ett accepterat och relativt okomplicerat begrepp. 
Att det fanns en betydande grupp samer som inte bedrev renskötsel lämnade de därhän. Detta 
öppnade för oklarheter i tolkningen av renbeteslagarna. Dessa gav formellt sett alla samer rätt 
att bedriva renskötsel och därmed även rätt till jakt och fiske inom renskötselområdena, men 
tycks i praktiken enbart ha varit inriktad på de renskötande. Juristen Gunnar Prawitz drar i sin 
studie från 1970 dock slutsatsen att de icke renskötande inte uteslöts från rätten till jakt och 
fiske. Detta skedde enligt honom först genom 1928 års renbeteslag.35 Redan 1923 hävdade 
emellertid Svea Hovrätt i ett utslag att renbeteslagens bestämmelser inte var tillämpbara på 
bofasta samer som stadigvarande brukade fast egendom.36 Klart är dock att de första ren
beteslagarna innebar ett inledande steg mot en uppdelning av samebefolkningen i Sverige i en 
renskötande och en icke renskötande grupp. Israel Ruong har beskrivit detta som 
"kategoriklyvningen" av samerna och denna blev nu institutionaliserad i lagstiftningen, även 
om gränserna ännu var oklara.37 Renbeteslagarna fick även andra effekter vilka Israel Ruong 
har pekat på: 

Genom att kombinera skyddet av renskötseln med renskötselprivilegium för samerna, ha lag
stiftarna tydligt visat, att deras mening har varit att därigenom söka bevara samernas etniska en
het. Men eftersom det till slut är individer och icke kollektiva massor, som uppbära kulturer, var 
lappskattelandsindelningens upphörande ödesdigert för renskötselkulturens vidare utveckling, då 
den individuella rätten till jorden därigenom undanrycktes samerna. Vill en renskötande same nu 
fa fast rätt till ett stycke jord av sina fäders land, måste han övergiva renskötseln och bli gårds
brukare, eftersom en förening av renskötsel och gårdsbruk enligt lagens mening icke bör fa före
komma.38 

För den renskötare som lämnade näringen upphörde också den naturliga kopplingen till det 
samiska och i lagstiftningens ögon ingick den individen heller inte i den samiska gruppen. 

"Lapp skall vara lapp"-politiken 
Den detaljreglering av renskötseln vilken infördes genom renbeteslagarna var ett klart under
kännande av samernas förmåga att stå på egna ben och att ansvara för renskötselnäringen. 
Denna nedlåtande syn mot samerna böljade växa fram mot slutet av 1800-talet och fick allt 
starkare fäste bland de politiska beslutsfattarna och bland de som ansågs vara experterna i 
samefrågor, vilket även kombinerades med åsikten att samerna var ett utdöende folk. Dessa 
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tankegångar framfördes med en stor styrka i mångahanda olika sammanhang, inte minst i 
riksdagen. Liksom i lagstiftningen sattes likhetstecken mellan same och renskötare och det var 
inom näringen som tendenser visade sig, vilka tolkades som tecken på samekulturens vack
lande ställning. Renskötseln ansågs försämras allt mer och fler och fler renskötare slogs ut 
från näringen till ett liv i fattigdom och ovisshet. Orsakerna till denna utveckling tillskrevs 
samernas ökande kontakter med civilisationen och den svenska kulturen. På grund av berö
ringen med den svenska kulturen började samerna allt mer ta till sig olika element från denna, 
vilket medförde en degenerering av samerna som renskötare och därmed även som nomader 
och samer.39 Det som sågs som det kanske allvarligaste i denna utveckling var att allt fler sa
nier började bo i fasta bostäder. Enligt det rådande betraktelsesättet krävdes det att samerna 
hade en nomadiserande livsföring för att de skulle kunna bedriva en god renskötsel.40 Detta 
kan exemplifieras med de åsikter som framfördes av lappfogden i Jämtland, Abraham Staaff, 
under 1910-talet. Han menade att renskötarna inte borde bo i fasta bostäder eftersom detta 
medförde en försämrad vård om renarna. Genom bofasthet kom renskötarna att befinna sig 
alltför långt från sina renhjordar. De blev dessutom mer bekväma genom det bofasta livet och 
mindre benägna att utsätta sig för de strapatser som följde vid en god renvård. Staaff ansåg att 
"lappar, som ej tåla vid att bo i kåtor ej alls duga till renskötsel".41 Genom denna utveckling 
inom renskötseln fruktade han att näringen helt skulle komma att upphöra.421 en god renvård 
hade renskötaren sin renhjord samlad och skild från andras renhjordar samt under ständig 
uppsikt. Detta var en renskötsel som bedrevs enligt "gammal god lapsk sedvänja".43 Det var 
alltså den intensiva renskötseln som var idealet enligt detta betraktelsesätt. 

För att motverka renskötselns försämring och samernas degenerering och framtida försvin
nande växte det fram en linje i den svenska samepolitiken vilken kom att benämnas "lapp 
skall vara lapp"-politiken. Vitalis Karnell, dåvarande kyrkoherde i Karesuando och sedermera 
den första nomadskolinspektören, formulerade 1906 vad som kom att utgöra kärnan i denna 
politik: 

När en lapp eller lappska börjar spatsera i S tockholm i mer eller mindre vanställd lappdräkt, när 
lapparna börja bilda föreningar och hafva sin egen tidning, när de börja tillegna sig folkhögskole
bildning, då är det totalt slut med dem som lappar och då blifva de de eländigaste människor man 
gärna kan tänka sig. [—] Gynna gärna lapparna på allt sätt i deras näring, gör dem till sedliga, 
nyktra och nödtorftigt bildade människor, men låt dem icke läppja på civilisationen i öfrigt, det 
blir i alla fall bara ett läppjande, men det har aldrig och skall aldrig bli till välsignelse. Lapp skall 
lapp vara.44 

De negativa verkningar som ansågs följa av samernas kontakt med den högre svenska kultu
ren skulle motverkas genom att renskötarna i största möjliga mån skulle isoleras från dessa 
kontakter. En segregeringspolitik gentemot de renskötande samerna var därför en central linje 
i "lapp skall vara lapp"-politiken. Det gällde att återföra samerna till deras rätta livsföring. 
Varför ansågs det då så nödvändigt att bibehålla samerna som renskötare och varför ansågs 
det allmänt att samerna var utdöende? Dessa båda frågor var intimt sammankopplade med 
varandra. Renskötseln sågs som den naturliga näringen för samerna. De betraktades som pre
destinerade för renskötseln, deras fysik och sinnelag gjorde dem olämpliga för andra yrken 
och näringar. Kopplingen mellan människan och djuret, i detta fall samen och renen beskrevs 
ibland nästan i termer av en sorts symbios, i det att "lappen kan ej reda sig utan renhjord, re
nen lika litet utan lapp."45 Samer som slogs ut från näringen ansågs därför dömda till under
gång och det var endast genom att bevara dem som renskötare som de skulle kunna skyddas. 
Det blev till ett axiom att "renskötseln är det näringsfång, för vilket lapparna lämpa sig bäst, 
och tillika det enda, som kan lända till ekonomiskt utnyttjande av de stora ijällområdena i 
rikets nordligare delar" och att de samer som lämnade detta liv skulle gå under.46 Denna syn 
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på samerna uttrycktes mycket tydligt av civilminister Axel Schotte i en regeringsproposition 
1906: 

För lapparnas fortvaro såsom särskild folkstam är renskötseln ett absolut nödvändigt villkor, enär 
lapparna utan denna sysselsättning icke kunna existera. Ehuru sega och uthålliga i ansträng
ningar, sakna lapparna de för en jordbrukande befolkning erforderliga kroppskrafterna att bryta 
mark i ödebygd. Deras fria och rörliga lif vid vaktandet af renar gör att de, såsom andra nomader, 
sakna fallenhet och håg för odlarens ihärdiga och tålamodspröfvande värf, hvarför de lappar, som 
öfvergått till nybyggare, illa skött sig som sådana till ringa gagn för dem själfva och odlingen.47 

Det var således ett etnografiskt motiv som framhölls och detta kombinerades även med na
tionalekonomiska idéer om att renbetesmarkerna inte kunde utnyttjas av andra näringar än 
renskötseln.48 "Lapp skall vara lapp"-politiken hade sina idéhistoriska rötter i de strömningar i 
västvärlden där socialdarwinismen utkristalliserade sig under andra halvan av 1800-talet. 
Socialdarwinismen som delade upp mänskligheten i civiliserade och primitiva folkslag låg i 
grunden, men även äldre romantiska tankegångar om den ädle vilden och Sven Nilssons så 
kallade storutbredningsteori fanns med i bakgrunden. De högre stående kulturerna ansågs ha 
en moralisk förpliktelse att försöka höja de lägre stående kulturerna och att sträva efter att 
dessa inte gick under i kontakten med civilisationen. I Sverige blev resultatet "lapp skall vara 
lapp"-politikens strävanden att segregera de renskötande samerna. En idealiserande bild av 
samerna målades upp. Det ursprungliga och naturliga hos samerna förhärligades i denna lapp
romantik. De ädla nomadernas strävsamma och fridsamma leverne lyftes fram som en motbild 
mot den dekadenta västerländska kultur vilken frambringade världskriget. Samerna ansågs 
vara bärare av en högre andlig kultur. Det var dock endast i sitt ursprungliga nomadiska till
stånd som samerna kunde utveckla dessa egenskaper.49 Även i Norge utgick samepolitiken 
från socialdarwinistiska tankegångar vid denna tid, där ansågs dock lösningen på problemet 
vara en helt annan, vilket belyses längre fram i kapitlet. 

"Lapp skall vara lapp"-politiken i praktiken - nomadskolereformen 1913 
Den utbildningspolitik gentemot en minoritetsbefolkning som förespråkas inom en stat kan 
sägas vara en indikator på statsmakternas inställning till denna minoritet och dess position i 
samhället.50 Så är även fallet i Sverige där den skolpolitik med inriktning på den samiska be
folkningen som har förts på ett påtagligt och tydligt sätt har avspeglat statsmakternas syn på 
den samiska befolkningen och hur denna skulle behandlas. 

Den omorganisation av lappskoleväsendet som kom till stånd 1913 genom beslutet om att 
skapa nomadskolan bygger mycket tydligt på "lapp skall vara lapp"-åskådningen. Jag ska där
för närmare beskriva nomadskolereformen för att illustrera hur denna åsikt kunde ta sig ut
tryck i praktiken och vilka följder den kunde fa. Beslutet om inrättandet av nomadskolan 
byggde på en utredning av Olof Bergqvist, biskop i Luleå, som fick uppdraget 1907 och läm
nade sitt betänkande 1909. Den tidigare undervisningen för samebarnen hade varit en något 
förvirrande blandning mellan olika skolformer, dels olika statliga skolor som ambulerande 
kateketskolor, lappfolkskolor och vinterkurser, dels de fasta missionsskolorna som drevs i 
privat regi. Vid dessa skolor undervisades nomadiserande samers barn tillsammans med barn 
till bofasta samer och svenskar. Ett stort problem med det rådande systemet var dock att 
många av de nomadiserande samernas barn inte täcktes in av någon av dessa skolformer. När 
Bergqvist arbetade fram sitt förslag till ny lappskola hade han två huvudsakliga målsättningar: 
att ge en så god undervisning som möjligt till alla nomadiserande samers barn och att under
visningen skulle organiseras så att nomadbarnen inte vandes av vid nomadlivet. Bergqvist 
ville i si tt förslag strama upp systemet genom att inskränka det till endast två typer av skolor, 
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en vandrande kateketskola för de mindre samebarnen och en fast lappfolkskola för de lite äld
re barnen. Den nya skolan skulle vara obligatorisk för de nomadiserande samernas barn.51 

Hans förslag byggde på två huvudpunkter. För det första ville han i så stor utsträckning 
som möjligt komma bort från de fasta skolorna, lappfolkskolorna och missionsskolorna, med 
helårsläsning och där samebarnen var inackorderade. Denna typ av skolform såg Bergqvist 
som något mycket skadligt: 

Det är en ingalunda sällsynt erfarenhet, att lappbarn, hvilka vistas vid lappfolkskola några år, 
börja så vänja sig vid bofast lefnadssätt, att de efter skoltidens slut visa föga lust eller duglighet 
att återvända till nomadlifvet. Det säger sig själft, att de skola vara mindre väl skickade för det 
hårda lifvet i skog och fjäll med de långa ansträngande vandringarna och de tunna tältkåtorna 
som bostäder vinter som sommar, sedan de tillbragt en så lång tid, som fem år, stundom kanske 
utan något afbrott, i timrade hus med väl ombonade rum och varma bäddar.52 

I Bergqvists förslag var därför de första åren i samebarnens undervisning förlagd till kate-
ketskolor som skulle följa barnen på föräldrarnas flyttningar med en undervisningstid på 26-
28 veckor/år53 under tre år. De äldre barnen skulle därefter i tre år undervisas vid en fast lapp
folkskola, men undervisningstiden vid dessa skulle endast vara tre månader/år för att undvika 
de risker Bergqvist såg med en allt för lång vistelse i ett skolhem. I undantagsfall kunde un
dervisningstiden utökas till fyra och en halv månad. På grund av den korta undervisningstiden 
kunde undervisning endast ges i ett fatal ämnen för att täcka de nödvändigaste behoven för 
samebarnen. Han ville även att barnen vid dessa skolor skulle inackorderas hos nomader i 
närheten eller att en form av hushållskåtor skulle byggas vid skolorna för detta ändamål. En 
andra central punkt för Bergqvist var att lappskolorna endast skulle vara till för de nomadise
rande samernas barn. Även genom samundervisning med bofastas barn såg Bergqvist ett hot 
mot samebarnens nomadkaraktär och detta riskelement borde därför undanröjas. Bofasta sa
mers barn skulle inte annat än undantagsvis tillåtas att gå på lappskolorna. De var att betrakta 
som en del av den bofasta svenska befolkningen och deras barn skulle därför undervisas vid 
de ordinarie folkskolorna. Även skogssamerna betraktades av Bergqvist som bofasta. Efter
som de endast flyttade med sina renar under en begränsad tid och dessutom ofta kombinerade 
sin renskötsel med jordbruk var de inga egentliga nomader. De var därför att räkna till de bo
fasta samerna och deras barn föll därigenom utanför ramen för den nya lappskolan. För att fa 
anställning som lärare vid dessa skolor var det tillräckligt med en småskollärarexamen. För att 
lösa problemen med en befarad brist på lärare, framför allt till de vandrande kateketskolorna, 
föreslog dock Bergqvist även inrättandet av en speciell kurs för lärare till denna skola. Den 
skulle vara nio månader lång och ges vid behov. Bergqvist förespråkade samiska som under
visningsspråk i betänkandet.54 

Som allmän motivering till sitt förslag framhöll Bergqvist två synpunkter, dels en baserad 
på "lapp skall vara lapp"-idéerna som betonade att nomadbarnen skulle fördärvas om inte un
dervisningen anpassades till deras livsförhållanden, dels en nationalekonomisk där rensköt
selns ekonomiska betydelse betonades. Om nomadbarnen fick gå i vanliga fasta skolor skulle 
de förlora intresset och förmågan att bedriva renskötsel, därmed skulle stora ekonomiska till
gångar gå förlorade för landet eftersom de marker renskötselnäringen utnyttjade inte kunde 
användas till andra ändamål.55 Bergqvist ville alltså skräddarsy en skola enbart för de "äkta" 
samernas barn, det vill säga de nomadiserande samernas barn. För att åstadkomma detta skulle 
skolan anpassas till nomadernas levnadssätt och förmenta behov i stället för att nomadbarnen 
skulle anpassa sitt levnadsätt och sina behov till skolan. 

Betänkandet gick därefter ut för granskning och yttranden, bland annat till länsstyrelserna 
och lappfogdarna i de tre berörda länen. I sina remissyttranden ställde sig dessa i stort sett 
positiva till det liggande förslaget och dess målsättningar. Länsstyrelsen i Norrbotten ansåg 
dock inte att förslaget var tillräckligt långtgående. Till och med den begränsade undervisning i 
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fasta skolor som skulle ges var för mycket enligt länsstyrelsen. All undervisning för nomad
barnen borde därför ges i vandrande skolor. Även övriga remissinstanser var genomgående 
positiva till förslaget, även om vissa invändningar framfördes mot den låga nivån på under
visningen som skulle bli följden av denna skolorganisation. I den proposition till ny skolord
ning för samernas barn som presenterades för riksdagen 1913 bibehölls Bergqvists förslag 
utan större ändringar. Den dåvarande ecklesiastikministern Fridtjuv Berg menade att detta var 
en bra lösning för att försöka uppnå de två sinsemellan motstridiga intressena att både ge ett 
"minimimått av bildning" åt samebarnen utan att de samtidigt skulle lockas bort från nomad
livet. Det sistnämnda var viktigt inte bara för att skydda samerna utan även ur nationalekono
misk synvinkel. I propositionen betonades dock att den nya organisationen endast skulle ses 
som ett försök. Berg menade dock att de föreslagna namnen på skolorna inte var lämpliga och 
i propositionen infördes därför beteckningen vandrande och fast nomadskola, i stället för 
kateketskola respektive lappfolkskola. Dessutom bestämdes det att svenskan skulle vara 
undervisningsspråket. I riksdagen var det endast två ledamöter som kritiserade propositionens 
innehåll och den antogs därför efter en mindre debatt i Andra kammaren.56 

I sitt beslut att genomföra nomadskolereformen kunde statsmakterna dessutom stödja sig 
på åsikterna hos delar av den berörda samebefolkningen. Enligt den femårsberättelse för peri
oden 1901-1905 som landshövdingen i Norrbotten lämnade ställde sig samerna i länet kritiska 
till de fasta skolorna. Även lappfogden i länet, Julius Hultin, framförde liknande uppgifter. 
Samerna menade enligt honom att de fasta skolorna medförde att ungdomarna efter avslutad 
skolgång var mindre intresserade av att ägna sig åt renskötseln. I stället övergick de till andra 
yrken vilka de inte var lämpade för. Här tycks samerna ha anammat majoritetssamhällets syn 
på de fasta skolornas effekter på de nomadiserande samernas barn även om dessa uppgifter far 
tas med försiktighet.571 Västerbotten däremot hade samiska företrädare förespråkat förbättrade 
undervisningsmöjligheter för samerna.58 Dessa krav viftades dock bort av de ansvariga vid 
instiftandet av nomadskolan. De menade att det var statsmakterna som bäst förstod de ren-
skötande samernas behov och de åtgärder på skolans område som nu skulle införas var enbart 
förestavade av humanitära åsikter och med samernas bästa för ögonen.59 

Det uppstod emellertid stora problem med att genomföra nomadskolereformen i praktiken, 
bland annat beroende på motstånd från samerna, och 1915 tillsatte regeringen därför tre sak
kunniga för att snabbutreda vilka problem som förelåg och föreslå lösningar på dessa.60 De 
sakkunniga menade att en orsak till problemen att genomföra reformen berodde på avsak
naden av en enhetlig ledning för nomadskolan. De ville därför inrätta en tjänst som 
nomadskolinspektör för att ge nomadskolorna en mer enhetlig ledning. En viktig uppgift för 
inspektören skulle vara att övervinna motståndet från samerna mot skolan. Han skulle även 
arbeta för att upprätta hushållskåtor vid de fasta nomadskolorna, en boendeform som varmt 
förespråkades av de sakkunniga. Dessutom förlängdes tiden för de speciella kurserna för 
lärare till den vandrande nomadskolan från nio till tretton månader. På grundval av de sak
kunnigas förslag beslutades om nya förordningar för nomadskolan 1916.61 Den förste som 
utnämndes till nomadskolinspektör var den tidigare nämnde förespråkaren av "lapp skall vara 
lapp"-politiken, Vitalis Karnell. Genom utnämningen av Karnell säkerställde statsmakterna att 
de intentioner som legat bakom inrättandet av nomadskolan skulle drivas av den ansvarige för 
nomadskolan. Beslutet om de vandrande nomadskolorna visade sig dock problematiskt att 
genomföra i praktiken även efter 1916. Skolorna hade svårt att följa renskötarnas vandringar 
och i praktiken blev många av dessa stationära. En form av hushållskåta arbetades dessutom 
fram av den nye nomadskolinspektören, vilken blev en hybrid mellan hus och kåta med fa av 
respektive boendeforms fördelar men desto fler av nackdelarna. De var synnerligen ohygie
niska och skulle komma att utgöra ett stridsämne under en lång period. Systemet med hus
hållskåtor blev emellertid inte fullständigt utbyggt. Det var framför allt i Norrbotten som 
dessa kom att uppföras.62 
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Utformningen av nomadskolan belyser den dominerande inställningen till samerna bland 
de svenska ämbetsmännen och politikerna. Beslutet om inrättandet av nomadskolan bottnade i 
en stark paternalism hos de beslutsfattande instanserna. Med en påtagligt romantiserad bild av 
samerna som grupp och renskötseln som näring i förgrunden genomdrevs denna organisering 
av det samiska skolväsendet. Statsmakternas företrädare menade sig ha en bättre förståelse för 
hur renskötarnas liv skulle arrangeras än de själva hade. Budskapet från statsmakterna i denna 
fråga var att de, bättre än samerna själva, visste vad som var lämpligt för deras barn. Eller som 
Vitalis Karnell skrev i en insändare för att bemöta framförda klagomål mot nomadskolan i 
Håkafot: "Om Ni är en klok far, så reflekterar ni icke rörande Ert barns skolgång utan sätter 
det i skolan, även om det sparkar emot som Er värsta renbock."63 Skolan blev därigenom ett 
viktigt verktyg för statsmakterna att försöka styra samernas utvecklingsmöjligheter i den rikt
ning som de ansvariga eftersträvade. Den nomadiserande renskötseln, och i förlängningen 
därmed även samerna, skulle bevaras i sin ursprungliga och genuina form och de renskötare 
som avvikit från denna väg skulle återföras till denna för de mer passande livsstil. 

Att denna syn på samerna och hur deras undervisning borde organiseras fick genomslag 
medförde olika effekter. En positiv följd av detta var att ett skolväsende nu skapades som 
ledde till att alla renskötande fjällsamers barn fick ta del av skolundervisningen. Tidigare hade 
stora grupper stått helt utanför de äldre formerna av skolundervisning som stod öppen för 
samerna. Ytterligare en positiv effekt av att en skola skapades enbart för samer var att denna 
på sikt skulle komma att verka positivt i kulturbevarande riktning. Nomadskolereformen hade 
dock även påtagligt negativa effekter som var av en mer eller mindre långvarig karaktär. Den 
mest påtagliga var den negativa syn på samerna som låg i grunden till nomadskolan. Same
barnen måste undervisas under primitiva former för att inte förstöras av den svenska kulturen. 
Som en följd av detta fick samebarnen en sämre undervisning än de svenska barnen och det på 
vissa platser i lokaler som utgjorde en hälsorisk. Denna negativa grund för nomadskolan var 
svår att förändra. Trots samisk kritik redan från inrättandet av nomadskolan mot dess organi
sation skulle det dröja länge innan större förändringar genomfördes. Ytterligare en negativ 
effekt av nomadskolan var att skogssamernas och bofasta samers barn utestängdes från möj
ligheterna att fa skolundervisning vid nomadskolorna. Den kulturbevarande effekten av 
nomadskolan förbehölls därmed fjällsamerna och inte de grupper som i hög grad var utsatta 
för en assimileringsprocess. Genom detta förstärktes renbeteslagarnas kategoriklyvning mel
lan de renskötande och de icke renskötande samerna ytterligare. 

Effekterna av den svenska samepolitiken 
Den svenska samepolitiken var under en lång period inriktad nästan uteslutande på fjäll
samerna och Qällrenskötseln. Det var ijällrenskötseln som präglade bilden av renskötsel och 
samisk kultur i Sverige. Skogssamerna och deras näring har i stor utsträckning negligerats i de 
politiska åtgärderna. Nomadskolereformen är ett tydligt exempel på detta. Lappmarksgränsen 
och odlingsgränsen är andra exempel. De baserades på den tidigare nämnda parallellteorin 
som gick ut på att renskötseln och jordbruket, genom att de utnyttjade olika ekologiska 
nischer, inte behövde konkurrera med varandra utan var ömsesidigt kompletterande. Dessa 
gränser drogs upp för att separera rennäringen från de bofastas näringar och för att därmed 
skydda rennäringen. Den rennäring statsmakterna försökte skydda var dock den fjällsamiska. 
Detta berodde på att lagstiftarna i sin politik endast tog hänsyn till ijällrenskötseln. Denna 
näring utnyttjade markområden som i stor utsträckning inte kunde utnyttjas av jordbruket. 
Skogsrenskötseln bedrevs däremot till stor del i de områden där statsmakterna ville fa till 
stånd en ökad kolonisationsverksamhet.64 

Lappmarksgränsen utgjorde inget hinder för fortsatt kolonisation ovanför denna gräns. Den 
stipulerade dock de skyldigheter och rättigheter som nybyggare hade på respektive sida av 
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gränsen. Odlingsgränsen var däremot tänkt som en definitiv gräns mellan de bägge näring
arna. Ovanför denna gräns skulle marken vara förbehållen renskötseln, medan kolonisationen 
skulle fa fortsätta nedanför densamma. Detta innebar dock att skogsrenskötseln nästan helt 
kom att hamna i den del av lappmarken där kolonisationen skulle fa ske. Skogslappbyarnas 
äretruntmarker återfanns till största delen mellan odlingsgränsen och lappmarksgränsen. I lik
het med ijällappbyarna hade de också sedvaneland nedanför lappmarksgränsen. Genom den 
geografiska utsträckningen av skogsrenskötseln befann sig denna året runt i ett område där 
konkurrensen med andra typer av markanvändning under modern tid har varit stor. Fjällren-
skötseln däremot bedrevs under en stor del av året på marker där konkurrensen med andra 
intressen inte var lika påtaglig. Under 1900-talet har dock konkurrensen om fjällområdena 
ökat, varför även fjällrenskötseln successivt har fatt en svårare position. Detta till trots är 
skyddet för fjälltrakterna och dess natur starkare än motsvarande skydd för markerna nedanför 
odlingsgränsen.65 

Runt sekelskiftet var synen på skogsrenskötseln mycket negativ. Språkvetaren K B 
Wiklund66, som betraktades som samtidens store sameexpert, bidrog till att befästa denna 
åsikt. Skogsrenskötseln beskrevs som en försämrad variant av fjällrenskötseln. Skogssamerna 
ansågs inte vårda sina renar, vilka i stället tilläts att springa fritt och därmed förorsakade kon
flikter med de bofasta på grund av skadegörelse. Orsakerna till detta tillstånd inom skogsren
skötseln tillskrevs att skogssamerna i allt högre grad blev bofasta och försökte kombinera ren
skötseln med jordbruksnäringen. Denna kombination ansågs vara olämplig då den medförde 
en försämrad tillsyn av renarna. Det stora antalet skötesrenar i skogslappbyarna sågs också 
som en bidragande orsak. Skogssamernas hjordar utgjordes till allt större del av skötesrenar 
och skogssamerna blev därför allt mer endast renskötare åt bofasta renägare. De ansågs därför 
inte vara lika intresserade av att sköta renarna som när de själva ägde hjordarna. Wiklund 
hävdade 1906 till och med att tillståndet inom skogsrenskötseln var så allvarligt och skadligt 
för jordbruket att denna typ av renskötsel borde förbjudas enligt lag.67 

Det rörde sig här om en gränsdragningsprocess, där statsmakterna ville bestämma vilka 
som skulle anses tillhöra den samiska gruppen. Näring och livsstil var de avgörande kompo
nenterna, medan härstamningen endast var en nödvändig, men inte tillräcklig, grundförut
sättning. De samer som inte passade in inom dessa ramar skulle assimileras in i den svenska 
befolkningen. Den dominerande bilden av samerna fick även stå som en symbol för "den 
andre", som skilde sig från det svenska och som därmed fick utgöra en motbild. Till detta dög 
dock bara de nomadiserande ijällsamerna. Skogssamerna hade överskridit sina gränser och 
närmat sig svenskarna i sin livsstil vilket medförde att de, till skillnad från ijällsamerna, inte 
kunde tjäna som en belysande motbild av "den andre". Skogssamen var därför, för att citera 
idéhistorikern Gunnar Broberg, "en oanvändbar och förkastlig hybrid."68 Om skogssamerna 
har haft en undanskymd och utsatt position i svensk samepolitik och lagstiftning rörande 
samerna, så har de icke renskötande samerna länge varit helt utestängda. Under min under
sökningsperiod böljar de icke renskötande samerna att finnas med i politikområdet, men då 
snarast som en anomali och som en övergångsfas mellan det samiska och det svenska.69 Den 
svenska samepolitiken präglades därför av två olika linjer. Dels en segregeringspolitik gent
emot de renskötande samerna vilka skulle isoleras i mesta möjliga mån från det omgivande 
samhället och bevaras som nomader, dels en assimileringspolitik gentemot de samer som stod 
utanför renskötseln. Skogssamerna befann sig i en slags mellanposition mellan dessa båda 
grupper. 

Gemensamt för alla samer var dock den nedvärderande syn på samisk kultur som de mötte. 
Genom att denna stämplades som underlägsen innebar detta också att samerna stigmati-
serades. De matades med budskapet att de som folk var sämre än sina grannar vilket fick 
många att helt kapa banden till sin samiska bakgrund och andra att åtminstone försöka dölja 
dessa band. 
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Denna splittrade svenska politik mot den samiska minoriteten kan jämföras med den 
norska samepolitiken vid samma tid. Den norska politiken präglades framför allt av aktiva 
förnorskningssträvanden. Denna linje i den norska politiken kom att vara dominerande från 
mitten av 1800-talet fram till andra världskriget. Den norska samepolitiken under denna 
period måste ses som en del i de norska statsmakternas inställning till de etniska minoriteterna 
i norra Norge: kvänerna, det vill säga den finsktalande befolkningen, samt samerna. Det var 
framför allt säkerhetspolitiska avväganden som kom att bestämma den norska minoritets
politiken. Under andra halvan av 1800-talet ökade oron för att de etniska minoriteterna i norr 
skulle innebära en alltför svag norsk kontroll över de nordligare delarna av landet. Inlednings
vis bottnade denna fruktan i att framför allt kvänerna skulle kunna utgöra en förevändning för 
Ryssland att framföra krav på området. I takt med att den finska nationalismen växte sig star
kare och storfinska tankegångar började föras fram blev denna oro mer direkt inriktad mot 
"den finska faran". Dessa säkerhetspolitiska avväganden berörde egentligen inte direkt den 
samiska minoriteten. Där kom i stället socialdarwinistiska argument till användning. Det 
fanns även rent praktiska svårigheter att skilja mellan olika åtgärder mot de olika minoritets
grupperna, att i praktiken föra en separat same- respektive kvänpolitik. Det fanns dessutom en 
viss misstänksamhet mot att samerna skulle göra gemensam sak med kvänerna, eftersom de 
betraktades som två rasligt närbesläktade grupper. Som medel i den förnorskningspolitik som 
de norska statsmakterna slog in på fanns en aktiv språk- och kulturpolitik framför allt inom 
skolans område, där minoriteterna skulle assimileras in i den norska kulturen. Samernas och 
kvänernas språk och kultur skulle undertryckas till förmån för den norska, vilket historikern 
Tove Bull och språkforskaren Harald Gaski karaktäriserat som en "språklig og kulturell 
lobotomi". Statsmakterna försökte dessutom bland annat stimulera norsk invandring samt via 
lagstiftningsåtgärder begränsa minoriteternas möjligheter att förvärva jord för att stärka den 
norska närvaron i området.70 

Efter upplösningen av unionen med Sverige skedde ingen uppmjukning i den hårda norska 
minoritetspolitiska linjen, utan snarare en skärpning, framför allt under mellankrigsperioden 
när det självständiga Finland framstod som ett reellt hot. Nationalistiska motiv var här cent
rala: 

Statsbyggingen var forsåvidt fullfört, med moderne forvaltningsinstitusjoner og riksgrenser. Men 
det gjensto å bygge nasjonen, å sveise den sammen, gi den en identitet. I dette arbeidet var kultur 
og språk helt sentrale felt. Derfor fikk nasjonsbyggingen saerlige utslag i nord hvor riksgrensene 
var unge og hvor der eksisterte multietniske samfunn - og hvor dermed den norske kulturen sto 
svakest.71 

Sverige, med sina längre historiska rötter som stat och nation, hade inte samma behov. Den 
norske historikern Einar Niemi menar att Norges minoritetspolitik, i ett internationellt jäm
förande perspektiv, utmärkt sig genom sin starka kontinuitet och genom den stränghet med 
vilken den genomfördes.72 Även i Sverige fanns en misstänksamhet mot landets finsktalande 
minoritet och försvenskningsåtgärder genomfördes. Den svenska politiken kom dock inte att 
följas lika konsekvent i Sverige som i Norge och fick heller inte på samma sätt effekter för 
den samiska befolkningen.73 

Parallellt med att "lapp skall vara lapp"-åskådningen etablerade sig inom den svenska 
samepolitiken, växte även den byråkratiska instans på regional nivå fram som skulle imple
menterà de politiska besluten i praktiken: lappväsendet. 
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Administreringen av svensk samepolitik - lappväsendet 

Lappen är till sin grundkaraktär obetänksam och samtidigt egoistisk, någon tanke på samhörighet 
med andra än den egna familjen och nödvändiga uppoffringar för andra har han ej d.v.s. någon 
samhällsbildande tanke finnes egentligen ej hos honom. Han behöver alltid uppsikt om något 
ordentligt skall kunna utföras, han är med andra ord ett stort barn, som alltid måste handledas och 
övervakas.74 

I det ovannämnda citatet taget ur ett utredningsbetänkande från 1914, där tre av de fyra utred
ningsmännen var blivande lappfogdar, uttrycks vad som under en lång period närmast ut
gjorde en grundinställning bland lappväsendets tjänstemän. Det var under en auktoritativ led
ning från lappväsendets tjänstemän som renskötseln skulle bedrivas. Lappväsendet började 
växa fram under slutet av 1800-talet som en direkt följd av renbeteslagstiftningen. Under 
1900-talets början ökade antalet tjänstemän successivt inom myndigheten beroende på ett ut
ökat ansvarsområde. Framfor allt renbeteskonventionen med Norge bidrog till detta. I sam
band med denna utvidgning av lappväsendet kom även de styrande och ledande intentionerna 
att bli tydligare och dessutom realiserbara. Lappväsendet har en central roll i avhandlingen 
och det är därför viktigt att belysa lappväsendets organisation och formella struktur samt vilka 
arbetsuppgifter myndigheten hade. 

Lappväsendets organisation 
Lappväsendet hade att administrera alla frågor rörande samerna på den regionala nivån. I detta 
ingick, förutom renskötseln, bland annat samernas skolgång, fattigvård och beskattning. Myn
digheten ingick som en integrerad del i respektive länsstyrelse i de tre län där renskötsel be
drevs, det vill säga Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Det är svårt att dra en exakt gräns 
mellan lappväsendet och länsstyrelsen och deras respektive arbetsuppgifter rörande samerna. I 
en bemärkelse är det okomplicerat. Rent formellt utgjordes lappväsendet av lappfogdarna, 
lapptillsyningsmännen och ordningsmännen i lappbyarna samt andra tjänstekategorier vilka 
var underställda lappväsendet men vars arbetsuppgifter låg på andra områden än den direkta 
administreringen av renskötseln.75 Vid en närmare studie av lappväsendets arbete, framför allt 
i Norrbotten, blir bilden dock mer komplicerad. Då framgår det att även tillsyningsmännen 
och ordningsmännen är tjänstekategorier som snarast är underställda lappväsendet, men de 
räknas inte in bland de egentliga lapptjänstemännen. När lappväsendet samlades till möten vid 
länsstyrelserna för att diskutera samefrågor deltog endast lappfogdarna. Inte heller har jag 
kunnat finna något fall där en tillsyningsman avancerat till en lappfogdetjänst. Det fanns 
vattentäta skott mellan dessa båda grupper, vilket även framträder tydligt om vi ser på deras 
bakgrunder. Lappfogdarna rekryteras bland statstjänstemän och akademiker, medan till
syningsmännen i regel kommer från den lokala bondebefolkningen och vid något enstaka till
fälle från renskötarnas led. I stället är det snarare aktuellt att utvidga lappväsendet uppåt inom 
länsstyrelsen. 

I ledningen för lappväsendet går det därför att säga att landshövdingen stod som den direkt 
ansvarige inför regeringen. Landshövdingens plikter omfattade dock många områden varav 
lappväsendet endast var ett. Detta medförde att landshövdingen i regel endast hade en begrän
sad kännedom om samefrågorna, framför allt när ämbetsperioden inleddes.76 Den som kan 
sägas ha varit direkt ansvarig för administreringen av lappväsendets löpande arbete var därför 
den som var föredragande i lappfrågor på länsstyrelsen. I Norrbotten var det länsassessorn 
som fyllde denna roll fram till 1931 då lappärenden lades under landssekreteraren. Hur lapp
frågorna var organiserade i de båda övriga länen och vilka förändringar som skett över tid är 
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Figur 4. Lappväsendets organisation med utgångspunkt från Norrbotten 
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mer oklart på grundval av det material som studerats. I böljan på 1930-talet var det landssek
reteraren i Västerbotten och landskamreraren i Jämtland som hade denna uppgift. Lappfog
darna förordnades 1953 att vara föredragande i lappärenden.77 När länsstyrelserna skulle yttra 
sig i frågor som rörde samerna var det därför i regel landshövdingen och den föredragande 
tjänstemannen som, efter inhämtande av lappfogdarnas åsikter, lämnade yttrandet. Det är där
för svårt att dra en bestämd gräns mellan lappväsendet och länsstyrelsen. Lappväsendets orga
nisation visas schematiskt i Figur 4. 

I Norrbotten var det en och samma person, Ragnar Sundberg, som var föredragande i sa
mefrågor från 1918 till sin pensionering 1948. Han hade en hovrättsexamen och hade tjänst
gjort vid olika domstolar innan han 1911 böljade sitt arbete inom länsstyrelsen som länsnota
rie. Sundberg utnämndes till länsassessor 1918 och var under långa perioder från och med 
1921 tillförordnad landssekreterare och utsågs till ordinarie 1933.78 Sundberg skötte det lö
pande arbetet på landskansliet och administrerade samefrågorna, det var han som kommunice
rade med lappfogdarna och många gånger var det han som fick yttra sig i frågor rörande sa
merna och lappväsendet. De flesta av länsstyrelsens skrivelser i sameärenden under Sundbergs 
tjänstgöringsperiod var därför författade av honom. Genom detta fick länsstyrelsens inställ
ning i samefrågorna en anmärkningsvärd kontinuitet under en stor del av min undersöknings
period. Det faktum att gränserna mellan länsstyrelsen och lappväsendet är så pass flytande 
medför vissa problem rörande vilken beteckning som skall användas i olika sammanhang. I 
avhandlingen kommerjag dock att försöka skilja på de uttalanden som görs av respektive in
stans. Jag kommer att använda mig av beteckningen lappväsendet när det är lappfogdarna eller 
lägre lapptjänstemän som uttalar sig. Beteckningen länsstyrelsen används när det är lands
hövdingen eller andra tjänstemän som står bakom ett uttalande, även om lappfogdarna deltar i 
detta. Ett undantag kommer dock att göras från denna uppdelning och det gäller Ragnar Sund
berg. Dennes ställning som föredragande i lapp frågor i 30 år och det starka inflytande han 
hade på den samepolitik som fördes i N orrbotten gör att jag väljer att placera uttalanden från 
honom, enskilda eller tillsammans med lappfogdarna, under beteckningen lappväsendet. 

1962 omorganiserades lappväsendet. Myndigheten fick delvis förändrade arbetsuppgifter 
och dess arbete koncentrerades nu mer på renskötseln. Formellt ställdes lappväsendet under 
lantbruksstyrelsen och den rennäringsnämnd som skulle vara sakkunnig i rennäringsfrågor vid 
styrelsen. Organisatoriskt förblev dock lappväsendet inom länsstyrelserna. I samband med 
omorganisationen byttes också titlarna lappfogde och lapptillsyningsman ut mot förste kon
sulent respektive instruktör. De nya titlarna ansågs bättre spegla de förändrade arbetsuppgifter 
som lapptjänstemännen skulle ha efter omorganisationen.79 När den nya rennäringslagen kom 
1971 upplöstes lappväsendet. Ansvarig för rennäringsfrågor på central nivå var även fortsätt
ningsvis lantbruksstyrelsen. Under denna fick lantbruksnämnderna i Norrbotten, Västerbotten 
och Jämtland det regionala ansvaret för rennäringen.80 

Lappväsendets verksamhet finansierades till största delen av medel från de så kallade lapp
fonderna, föregångarna till dagens samefond. Ursprunget till den första lappfonden, jämt
ländska renbetesfjällens skogsfond, var att avvittringarna kraftigt hade inskränkt renbetesmar
kerna i Jämtland. För att motverka detta bildades nämnda fond 1887, vars syfte var att förvär
va mark för att utvidga renbetesfjällen i Jämtland. Fondens inkomster utgjordes huvudsakli
gen av medel från skogsförsäljningar. Jämtländska lappväsendets fond bildades 1901, och 
dess inkomster utgjordes av medel från utarrendering av bland annat jakt- och fiskerättigheter. 
Denna fond användes för att understödja de renskötande samerna i Jämtland, bland annat ge
nom att finansiera vissa mekaniska hjälpmedel till renskötseln som till exempel broar och 
stängsel. Lappfonder bildades även i Västerbotten och Norrbotten 1914 genom att medel bröts 
ur jämtländska renbetesfjällens skogsfond. Dessa bägge fonder hade samma syfte som jämt
ländska lappväsendets fond, det vill säga att främja renskötseln i respektive län och deras in
komster skulle likaså utgöras av utarrendering av bland annat jakt- och fiskerättigheter. I 
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Norrbottens lappfond inflöt även de så kallade Suorvamedlen, som utgjordes av ersättning för 
det intrång som Suorvaregleringarna hade medfört för renskötseln i området. De fyra separata 
fonderna slogs 1943 samman till en gemensam fond, statens lapp fond. Den skulle användas 
för ytterligare utvidgning av renbetesfjällen i Jämtland samt till åtgärder till förmån för den 
renskötande samebefolkningen. Lappfonden omvandlades 1971 till samefonden.81 

För att ytterligare belysa lappväsendets arbete ska jag här göra en historisk genomgång av 
hur lappväsendet har växt fram samt vilka arbetsuppgifter som lappfogdarna, lapptillsynings-
männen, respektive ordningsmännen hade. Eftersom det är lappfogdarna som, tillsammans 
med landshövding och eventuellt andra tjänstemän inom länsstyrelserna, är de centrala perso
nerna i lappväsendet kommerjag att koncentrera denna genomgång på dem. Jag kommer även 
att ge en bild av lappfogdarnas bakgrund. 

Lappfogdarna 

Sedan Vi, som funnit förordnande af en uppsyningsman för vissa af Jemtlands läns lapptrakter 
vara af behofvet påkalladt, [—] hafve Vi funnit godt förordna Länsmannen i Offerdals distrikt 
Adolf Suwe att till slutet af innevarande år vara lappfogde i Jemtlands län med tjenstgöringsom-
råde omfattande Herjeådalens, Ovikens och Undersåkers renbetesfjell jemte dertill angränsande 
marker [...].82 

Med denna kungliga skrivelse inleddes en ny fas i den svenska samepolitiken. Inrättandet av 
lappfogdetjänsten i Jämtland 1885 blev det första steget i uppbyggnaden av det moderna 
lappväsendet.83 Lappfogden hade som främsta uppgift att komma till rätta med de konflikter 
som fanns mellan samer och bofasta inom länet. Inrättandet av tjänsten skedde på initiativ av 
1882 års lappkommitté, som menade att det behövdes en utanförstående statlig tjänsteman för 
att medla i tvisterna mellan de bofasta och renskötarna. Kommittén hade förhoppningen att 
detta endast skulle vara en tillfällig lösning och att tjänsten skulle dras in när konflikterna ha
de minskat.84 Så kom dock inte att ske. I stället kom lappfogdar sedermera även att utses i de 
båda nordligare länen och lappväsendet som myndighet skulle även komma att utvidgas med 
andra tjänstekategorier. I Norrbotten tillsattes den första lappfogden 1890. Den direkta orsa
ken till att lappfogdetjänsten tillsattes för Norrbottens län var det ryska beslutet att stänga 
gränsen mellan Sverige och Finland för renskötseln. Lappfogden ansågs vara behövlig för att 
leda de omflyttningar av renskötare från de nordligaste delarna av Norrbotten till sydligare 
socknar i länet vilka sågs som nödvändiga på grund av gränsspärrningen. Tjänstgöringsområ
det omfattade huvudsakligen de sydligare delarna av länet. Även i Västerbotten inrättades en 
lappfogdetjänst 1896, på grund av ökande problem inom renskötseln i länet.85 

Därmed hade lappväsendet byggts ut till att omfatta alla tre länen. På grund av det stora 
geografiska ansvarsområdet för lappfogden i Norrbotten tillsattes ytterligare en lappfogde i 
länet 1916. Som en följd av detta delades länets lappmarker in i två lappfogdedistrikt, det nor
ra respektive det södra. Det norra distriktet omfattade Karesuando, Jukkasjärvi och Gällivare 
socknar, medan det södra omfattade Jokkmokk och Aijeplogs socknar. Inom bägge lappfog
dedistrikten i Norrbotten bedrevs en omfattande skogsrenskötsel och från 1932 gjordes på 
prov en ny distriktsindelning där de områden i länet där skogsrenskötsel bedrevs utsöndrades 
och fick bilda ett nytt lappfogdedistrikt. Det officiella namnet på distriktet blev sedermera 
Norrbottens östra lappfogdedistrikt, men det benämndes inledningsvis som skogslappfogde-
distriktet. Redan samma år förordnades Ragnar Pappila, som dittills varit lappfogde i det norra 
distriktet, att vara lappfogde i detta distrikt och en ny lappfogde utsågs för det norra distriktet. 
När Pappila dog 1935 återgick länsstyrelsen dock till den tidigare ordningen med endast två 
lappfogdar. På grund av den arbetsbörda de två lappfogdarna i norra och södra distriktet hade, 
inrättades skogslapp fogdedistriktet officiellt som ett eget distrikt 1937 och en fogde utsågs.86 
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Med inrättandet av det östra lappfogdedistriktet skedde den sista större förändringen av lapp
väsendets organisation.87 Totalt tjänstgjorde 27 personer som lappfogdar mellan 1885 och 
1971 88 

1925 tillsattes en lappfogdeassistent i Norrbotten på grund av lappfogdarnas ökande ar
betsbörda. Denne skulle biträda vid det löpande arbetet vid lappfogdarnas kansli och därmed 
frigöra lappfogdarna för andra plikter. Härigenom fick länsstyrelsen också en kvalificerad 
person som vid sjukdomar och tjänstledighet kunde rycka in på lappfogdeposten och en 
lämplig väg att skola in blivande lappfogdar. Under första halvan av 1930-talet, när lappfog
darna i Norrbotten arbetade mycket med den då pågående lapputredningen, var antalet lapp
fogdeassistenter periodvis två. Mellan 1942 och 1947 var dock ingen lappfogdeassistent till
satt i länet.89 Lappfogdeassistenttjänster inrättades senare även i sydligare länen, i Jämtland 
1939 och i Västerbotten 1957.90 

När lappfogdeinstitutionen instiftades 1885 fanns det ingen formell instruktion för hur 
denna tjänsteinnehavare skulle agera. Regeringen utfärdade därför separata instruktioner för 
lappfogdarna i de olika länen när tjänsterna tillsattes. Kraven på de första lappfogdarna varie
rade därför något mellan länen, men de grundläggande föreskrifterna var gemensamma. 
Jämtlands första lappfogde, Adolf Suwe, sammanfattade som sina centrala uppgifter 

att vaka öfver helgden af gällande lagbud rörande renskötseln m. m. Samt dels bibringa lapparne 
och de bofasta kännedom om hvarderas rättigheter och skyldigheter, dels ock i öfrigt verka för ett 
godt förhållande emellan bofasta och lappar [...].91 

Detta var de grundläggande uppgifterna enligt instruktionerna för lappfogdarna i alla tre lä
nen. Framför allt att övervaka förhållandet mellan de bofasta och renskötarna var centralt en
ligt dessa instruktioner. Förutom dessa uppgifter skulle lappfogdarna även tillse att de samiska 
barnen fick en lämplig undervisning.92 Dessa instruktioner kom att kvarstå under en relativt 
lång tid, utan större formella förändringar. I praktiken förändrades dock synen på innehållet i 
lappfogdarnas arbetsuppgifter och den övervakande funktionen gentemot renskötarna fram
trädde tydligare. I en framställning från 1927 framstod kraven på lappfogdarna i Norrbotten 
som mer omfattande än i den ursprungliga instruktionen. De skulle ha en grundlig kunskap i 
de lagar som reglerade samernas förhållanden i Sverige och i grannländerna, de skulle ha en 
mycket god kännedom om renskötseln och om renbetesområdena och deras växtlighet, de 
skulle vara starka och tåliga eftersom de många och långa resorna stundtals innebar stora på
frestningar, de borde ha kunskap i både finska och samiska och dessutom var det viktigt att de 
kunde "ta människor", så att de kunde vinna samernas förtroende. Härigenom skulle lappfog
den fa en stark och auktoritativ ställning gentemot samerna vilket var centralt för att kunna fa 
sina befallningar åtlydda.93 Här var kraven på lappfogdarnas kunskaper högre och dessutom 
betonades deras myndighetsställning gentemot renskötarna starkare. 

Den första gemensamma instruktionen för lappfogdarna i alla tre länen kom 1938 och i 
denna framträder fogdens övervakande funktion gentemot samerna tydligt. Han skulle bevaka 
att renskötselns bestämmelser följdes av samerna, till exempel vid flyttningar och renskilj-
ningar och han skulle genom sina åtgärder befrämja en "god renskötsel". Förhållandet till 
grannländerna och efterlevnaden av renbeteskonventionerna med Norge och Finland var 
mycket viktiga i denna kontroll av samernas renskötsel och här var föreskrifterna för lappfog
dens övervakning mycket noggranna. På grund av lappfogdarnas stora arbetsbörda kom dock 
den direkta kontrollen av renskötseln i grannländerna att i stor utsträckning utföras av lapptill-
sy ningsmännen . Förutom den direkta övervakningen av renskötseln skulle lappfogden även ha 
uppsikt över kommunernas fattig- och barnavård bland samerna och han skulle dessutom 
lämna uppgifter till taxeringsnämnden angående de renskötande samernas beskattningsären
den.94 Denna instruktion kvarstod sedan, med vissa mindre ändringar, som instruktion för 

52 



lappfogdarna fram till upplösandet av myndigheten 1971.95 Lappfogdens position gentemot de 
renskötande samerna medförde även att hans formella åtaganden kompletterades med en rad 
mer rutinartade uppgifter. När renskötare till exempel ansökte om motbok eller om utökade 
ransoner på sin motbok var det till lappfogdarna som Systembolaget vände sig för ett utlåtan
de.96 Genom 1916 års stadga för nomadskolan ålades lappfogdarna att avgöra vilka samer som 
skulle anses vara nomadlappar och vars barn därmed skulle gå i nomadskolan. Denna funktion 
kvarstod formellt för lappfogdarna fram till omorganisationen av nomadskolan 1962.97 

I samband med omorganiseringen av lappväsendet 1962 förändrades som nämnts myndig
hetens arbetsuppgifter. Konsulenterna skulle nu fungera som rådgivare och stöd till renskötar
na. De skulle biträda vid rationaliseringen och omläggningen av renskötseln i en mer modern 
marknadsorienterad riktning och skulle allmänt stå till tjänst med upplysningar i olika frågor.98 

Det var således en förändring gentemot de tidigare arbetsuppgifterna som närmast hade en 
polisiär och övervakande karaktär gentemot näringen och näringsutövarna. Hur stor denna 
förändring blev i praktiken ligger dock utanför ramen av denna undersökning, eftersom den 
endast sträcker sig fram till omorganisationen. Några nya instruktioner utfärdades dock inte 
och den personella kontinuiteten var dessutom stor från det gamla till det nya systemet. Samt
liga konsulenter som tjänstgjorde mellan 1962-1971 hade börjat sin tjänstgöring i det gamla 
lappväsendet. När myndigheten upplöstes 1971 fick fyra av de fem konsulenterna anställning 
vid lantbruksnämnderna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland för att arbeta vidare med 
renskötselfrågor.99 Det finns således en stor kontinuitet från det gamla lappväsendet före 1962 
till lantbruksnämnderna efter 1971. 

Lappfogdarnas arbetsförhållanden torde inte ha liknat några andra statstjänstemäns. Arbetet 
var mycket krävande, framför allt under den första halvan av undersökningsperioden. Det var 
mycket som föll under lappfogdens ansvar och deras arbetsbörda var stor. De hade att expedi
era ett omfattande antal in- och utgående handlingar och arbetet krävde att de reste ett mycket 
stort antal dagar under året. Denna arbetsbörda kom dessutom att öka kraftigt under 1920-
talet, bland annat som en följd av renbeteskonventionen med Norge.100 Framför allt det stora 
antalet resdagar torde ha varit mycket påfrestande, i synnerhet då en del av resorna skedde 
under mycket besvärliga förhållanden.101 

Lapptillsyningsmännen 
Lapptillsyningsmännen102 har övervägande rekryterats från bondebefolkningen inom länen, 
eller bland "sökande med personlig erfarenhet av livet i ijällbygderna" som det uttrycktes i ett 
utredningsbetänkande I960.103 De första två lapptillsyningsmännen tillsattes på prov 1913 i 
Norrbotten och deras uppgift var att övervaka renskötseln i Karesuando och Jukkasjärvi sock
nar och framför allt renbetningen i Norge. Tillsyningsmännen sågs som behövliga för att tillse 
att föreskrifterna i byordningarna följdes. Lappfogden, som då var stationerad i Gällivare, 
kunde inte utöva en tillräckligt nära kontroll över renskötseln i dessa områden. Inte heller ord
ningsmännen kunde betros med detta, eftersom de ansågs sakna både "vilja och förmåga" att 
utöva den nödvändiga kontrollen. I sin hemställan till regeringen menade därför länsstyrelsen 
att tillsyningsmännen inte borde vara samer utan att de skulle utses bland den bofasta befolk
ningen.104 Behovet av dessa bägge tillsyningsmän upplevdes som stort och trots delningen av 
Norrbotten i två lappfogdedistrikt 1916 betonades hur viktigt deras arbete var även fortsätt
ningsvis. Antalet tillsyningsmän utökades 1920 till tre, när en tillsyningsmän även tillsattes 
för Gällivare socken. På grund av de problem som uppstått inom renskötseln genom tvångs-
förflyttningarna av samer från Karesuandoområdet till det södra lappfogdedistriktet ansågs det 
nödvändigt att även tillsätta tillsyningsmän i Aijeplog och Jokkmokk, vilket skedde 1922. I 
samband med ytterligare problem inom renskötseln hade antalet tillsyningsmän i böljan på 
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1930-talet ökat till sju, varav fyra tjänstgjorde inom det norra distriktet och tre inom det södra. 
På denna nivå stabiliserades sedan antalet tillsyningsmän i länet.105 

I Västerbotten tillsattes sex tillsyningsmän 1914. Detta tycks ha skett som en direkt följd av 
tillsättningarna i Norrbotten föregående år. Dessutom ansågs renskötseln inom länet ha så 
stora problem, bland annat på grund av alltför stora renhjordar och en bristande renvård, att 
dessa tjänster sågs som nödvändiga för att komma till rätta med situationen. Antalet tjänster 
minskades 1922 till fyra. I Jämtland tillsattes tillsyningsmän av samma typ som i de två nord
ligare länen först 1937, då två tjänster inrättades. Antalet tillsyningsmän förhöll sig därefter i 
stort sett konstant i de båda länen, bortsett från perioden 1946-1949 då endast en tillsynings
män var tillsatt i Jämtland.106 Vid omorganiseringen av lappväsendet 1962 byttes titeln lapp-
tillsyningsman ut mot instruktör. 

Arbetsuppgifterna för de första två lapptillsyningsmännen i Norrbotten var ganska allmänt 
hållna, de skulle tillse att renskötarna rättade sig efter byordningarnas bestämmelser och i öv
rigt skulle de rätta sig efter länsstyrelsens och lappfogdarnas föreskrifter. De skulle även för
söka lindra konflikter mellan renskötarna och de bofasta. Denna bild av tillsyningsmannens 
arbete stämmer dock bara till en viss del. Lappväsendets behov av lapptillsyningsmännen 
bottnade i en vilja att övervaka samerna och deras näring. Lappfogden i Norrbottens norra 
distrikt, J O Holm, menade 1916 att det endast var med "dessa tillsyningsmäns hjälp [som] en 
tillräcklig kontroll på lapparne och deras åtgöranden kunde utövas."107 Det var även på detta 
sätt bibehållandet och utvidgandet av tillsyningsmannainstitutionen motiverades, eftersom 
lappfogdarnas arbetsuppgifter hela tiden ökade vilket medförde att de själva inte hann med 
den direkta övervakningen av renskötseln. Lappfogdarna menade att det var tillsyningsmän-
nens blotta närvaro som tvingade samerna att sköta sina renar på ett bra sätt och därigenom 
undanröjdes eventuella konfliktanledningar som renskötseln kunde orsaka.108 Detta upplevdes 
som speciellt viktigt från och med 1923 då renbeteskonventionen med Norge trädde i kraft 
och då det i stor utsträckning ålåg tillsyningsmännen att övervaka konventionens efterlevnad 
bland samerna. Holm menade att tillsyningsmännen var absolut nödvändiga för att övervaka 
att den nya konventionens regler skulle efterlevas, eftersom samerna hade svårt att förstå de 
nya bestämmelserna och han trodde dessutom att en del av dem heller inte ville följa de nya 
reglerna.109 

Tillsyningsmannens övervakande funktioner blev mer uttalade i de instruktioner som utfär
dades för tillsyningsmännen i det södra respektive det norra lappfogdedistriktet i Norrbotten 
1922.110 Detta tydliggjordes ytterligare i den instruktion för samtliga lapptillsyningsmän i riket 
som kom 1945, samt i den instruktion som kom 1949. Där stod att lapptillsyningsmännen 
skulle verka för ett gott förhållande mellan samerna och de bofasta samt tillse att de bägge 
grupperna efterlevde gällande lagar och förordningar rörande renskötseln. Gentemot renskö
tarna skulle tillsyningsmännen dessutom bland annat noggrant övervaka att renarnas bevak
ning sköttes enligt föreskrifterna, kontrollera att flyttningarna skedde i rä tt tid och i god ord
ning, öva tillsyn över slakten och samtidigt gòra märkeskontroller för att förhindra renstölder, 
vidta åtgärder för att förhindra renskador samt bevaka att renskötarna följde reglerna i kon
ventionerna med Norge och Finland.111 I dessa instruktioner framträder tillsyningsmannens 
närmast polisiära uppgifter gentemot de renskötande samerna mycket tydligt. Från slutet av 
1920-talet och framåt har tillsyningsmännen även i allt större utsträckning arbetat med de om
fattande byggnadsarbeten av tekniska hjälpmedel inom renskötseln, som till exempel ren
stängsel, broar och stugor, vilka genomförts i lappväsendets regi. Efter omorganisationen 
1962 övergick även tillsyningsmännens, eller instruktörernas, uppgifter till att vara av en mer 
rådgivande karaktär.112 När lappväsendet avskaffades 1971 försvann även denna tjänst.113 
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Ordningsmännen 
Ordningsmannainstitutionen inrättades genom den första renbeteslagen 1886. Där uttalades att 
ordningsmannen skulle vaka över att lagstiftningen kring renskötseln följdes, tillse att sämjan 
bibehölls inom lappbyn och att förhållandet till de bofasta var gott. Det var samerna själva 
som inom lappbyn valde ordningsmannen ur sina egna led och posten tillsattes på sex år.114 

Successivt utökades ordningsmannens betydelse och därmed även arbetsbördan. Ordnings
mannen blev allt mer en ledare för lappbyns renskötsel vilket gjorde det svårt för denne att 
klara av alla sina uppgifter. Därför beslutade riksdagen 1944 om att en post som vice ord
ningsman skulle instiftas i de lappbyar där det ansågs behövligt, här åsyftades framför allt de 
större lappbyarna.115 

Ordningsmännen hade en förmedlande position i lappväsendets uppbyggnad mellan myn
digheten och renskötarna. Befattningen var en märklig hybrid mellan tjänsteman för staten 
och förtroendevalt ombud för samerna. Tjänstens innehavare utsågs nämligen via en omröst
ning mellan olika kandidater av samerna i respektive lappby, men det var länsstyrelsen som 
gav honom hans förordnande. Detta medförde att ordningsmannen många gånger kunde ham
na i intressekonflikter där hans dubbla lojaliteter riskerade att kollidera med varandra. Att 
länsstyrelsen skulle godkänna den valdes lämplighet som ordningsman var ett irritationsmo
ment bland de renskötande samerna. Genom detta försattes samerna i en klart underordnad 
position gentemot lappväsendet, när deras egen representant i kontakterna med den överord
nade myndigheten måste godkännas av densamma. Denna maktposition utnyttjades också av 
lappväsendet vid vissa tillfallen då valet av ordningsman underkändes och samerna i byn åla
des att genomföra ett nytt val.116 Ordningsmannen blev genom detta beroende av lapptjänste
männen för att kunna få t illträda och behålla sin position som ordningsman. Detta gav lappvä
sendet goda möjligheter att kunna utse ordningsmän som skulle ställa sig lojala till myndig
heten. 

Ordningsmännens arbete kom dock snart att ifrågasättas. Lappfogden i Norrbotten, Julius 
Hultin, menade i sin verksamhetsberättelse för 1907-1908 att ordningsmännen förvisso för
sökte uppfylla sina förpliktelser enligt renbeteslagen. Han menade dock att de saknade till
räcklig auktoritet gentemot de övriga renskötarna inom lappbyn vilket medförde att deras till
sägelser inte följdes. Hultin menade därför att ordningsmannapositionen inte borde innehas av 
samer.117 Denna typ av invändningar mot ordningsmännens arbete ledde också som tidigare 
nämnts till att lapptillsyningsmän kom att tillsättas för att utöva denna kontroll. 

Samernas position i lappväsendet 
I hela denna myndighetsstruktur som lappväsendet utgjorde fanns samerna nästan enbart på de 
lägsta nivåerna, som ordningsmän och vice ordningsmän. Endast undantagsvis förekom det att 
samer fick tjänstgöra som lapptillsyningsmän. Att samer skulle tillåtas inneha högre positio
ner ansågs av tjänstemän i lappväsendet i regel vara olämpligt. Det framgår bland annat av 
Ragnar Sundbergs uttalande 1930: 

[SJådana önskemåls uppfyllande skulle verka högst olyckligt; härvidlag hänvisas bland annat till 
de kvalitetsfordringar på lappfogdesysslan Länsstyrelsen ställa upp [—]. Lappen har icke sinne 
för objektivitet, han saknar fasthet och uthållighet i föresatser, och han lämpar sig därför icke 
heller till en tillsyningsmans svåra och ömtåliga värv. Nu råkar tillsyningsmannen i Arjepluog 
vara lapp och f.d. nomad, men han är en ovanligt kultiverad lapp, förutvarande kateket och för 
övrigt ett undantag som bekräftar regeln. [—] Till Länsstyrelsens kännedom har icke någonsin 
trängt, att lapparna skulle önskat en lapp till lappfogde eller lapptillsyningsmän.118 

55 



Denna typ av argument användes vid de tillfällen när Torkel Tomasson sökte anställning som 
lappfogde. Hans främsta målsättning med sin juridiska utbildning hade varit att fa arbeta för 
samernas bästa, vilket han ville göra som lappfogde. Tomasson ansåg att en praktisk känne
dom om renskötselnäringen och dess förhållanden borde vara en stor merit för arbetet som 
lappfogde: 

Syftemålet med mina studier har varit att förskaffa mig ett nödigt kunskapsmått till min praktiska 
utbildning i nomadlifvet, för att jag sedan skulle kunna söka en lappfogdebefattning, hvilken be
fattning enligt mitt förmenande i hög grad hänger intimt tillsammans med nomadlifvet och lapp
väsendet i allmänhet och fördenskull torde förutsätta, att befattningsinnehafvaren besitter icke så 
ringa erfarenhet i nomadlifvet. [-—] Detta jämte andra omständigheter har ock gjort, att jag i om
nämnda befattning trott mig se ett för mina anlag, min erfarenhet och mina kunskaper synnerli
gen lämpligt verksamhetsområde.119 

De kunskaper rörande renskötseln som Tomasson hade förvärvat i ungdomsåren gavs dock 
inget värde vid tillsättandet av tjänsterna. Dessa ansågs kunna inhämtas utan att en person 
aktivt hade deltagit i renskötseln. Även hans objektivitet ifrågasattes. På grund av sin samiska 
härstamning ansågs han inte kunna hantera det ömtåliga förhållandet mellan renskötarna och 
de bofasta på ett opartiskt sätt. Länsstyrelsen i Västerbotten menade 1928 att det fanns en på
fallande risk för att Tomasson skulle "låta blodets röst tala" i dessa frågor. De åsikter han fört 
fram i SET:s spalter sågs som ett bevis på denna bristande objektivitet.120 Budskapet tycktes 
vara klart och tydligt: "Inte kan man ta en lapp till lappfogde"!121 

Tomasson sökte sina tjänster via den sedvanliga formella vägen där länsstyrelsen fick för
orda vilken sökande de föredrog och där regeringen sedan formellt beslutade i frågan. Från 
samiskt håll hade det dock även framkommit krav på att lappfogdarna och tillsyningsmännen 
skulle utses av samerna själva, Sundbergs ovanstående påstående till trots. Redan 1905 fram
fördes krav på att lappfogdarna skulle utses av samerna. Detta skedde vid den samiska före
ningskonferens som avhölls i Stockholm i januari detta år.122 Att Sundberg skulle ha haft kän
nedom om detta är dock mindre troligt. Även tidsmässigt mer närliggande exempel fanns 
dock. Renskötarna i både Rautasvuoma och Kaalasvuoma framförde 1928 besvär över den 
nya byordning som länsstyrelsen beslutat om året före. De krävde bland annat att lapptillsy-
ningsmannen borde vara same och väljas av samerna själva.123 Även 1939 framfördes liknan
de tankegångar av samekvinnan och lärarinnan Karin Stenberg124 från Arvidsjaur. Hon mena
de att samer borde utses till lappfogdar, "ty det är väl ändå självklart, att sådan som känna till 
renens vanor, renskötselns detaljer och lappmarksförhållandena i allmänhet, böra vara de mest 
lämpliga, när det gäller att handlägga samiska frågor."125 Några år tidigare hade dock de regi
onala myndigheternas inställning till samers möjlighet att erhålla tjänster inom lappväsendet 
modifierats. I ett yttrande från 1934 bestred länsstyrelserna i de tre berörda länen fortfarande 
att samerna själva borde få utse lappfogdar och lapptillsyningsmän, men menade samtidigt att 
"[n]ågot författningsenligt hinder för att lapp förordnas till lappfogde, förefinnes givetvis 
icke."126 Nu uteslöts samerna inte längre på grund av sina karaktärsegenskaper. Ingen av de 
personer som tjänstgjorde som lappfogdar under de cirka 85 år det moderna lappväsendet ex
isterade tycks dock ha varit same, varför det åtminstone synes ha funnits ett informellt hinder 
för samer om än inga formella. Lappväsendet var en strikt hierarkiskt uppbyggd ämbetsman-
nastruktur, som byggde på gamla byråkratiska strukturer. I denna fanns ingen plats för samer 
annat än som undersåtar: "Lappen duger med andra ord icke till ämbetsman."127 

Renskötarnas begränsade inflytande i den egna verksamheten under undersökningsperio
den kan illustreras med användandet av bykassorna. Dessa var lappbyns egna medel, vilka till 
stor del inflöt från försäljning av omärkta renar inom byn. Trots detta kunde bymedlemmarna 
inte fritt utnyttja bykassan, de avgörande besluten rörande detta låg hos länsmyndigheterna, 
vilka därmed kunde kontrollera hur bykassan användes.128 
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Kapitel 3 - Samerörelsens födelse, 1900-1916 

Mer och mer söker den frågan sig fram, hvad som vi närmast skola göra. Vi kunna icke längre 
lita på att utom saken stående skola så intressera sig för vårt folks ställning, att de skola bevaka 
vår rätt. Och med all möjlig möda kunna de det icke. Våra säregna lefnads- och andra förhållan
den äro af sådan beskaffenhet, att om äfven reformer skulle vinnas på dessa vägar, skulle dessa 
endast blifva halfmessyrer af tvifvelaktig innebörd. Våra tvister om rätten till jorden måste dagli
gen bevakas och våra frågor måste stundligen föras framåt. Men då måste lappen taga saken i sin 
egen hand.1 

Den 10 augusti 1904 bildades den första samiska föreningen i Sverige, när Lapparnes Cent
ralförbund konstituerades vid en liten ceremoni på Skansen.2 Centralförbundets tillkomst 
skedde under en period kring sekelskiftet 1900 som präglades av en stark politisk mobilise
ring bland samerna, framför allt i Västerbotten men även i Jämtland och i viss mån i södra 
Norrbotten. Renskötseln i dessa sydligare områden hade under 1800-talet allt mer trängts un
dan mot fjälltrakterna på grund av den expanderande nybyggesverksamheten och genom av-
vittringen av kronoskogarna i Jämtland. I Jämtland var samernas rättigheter att beta sina renar 
svagare än i de två nordligare länen. En odlingsgräns saknades och avvittringen hade fört stora 
delar av markerna till privat ägo. Från 1870-talet förekom skarpa konflikter mellan renskötar
na och de bofasta i Jämtland och Härjedalen. Framfor allt i det sistnämnda landskapet var 
konflikten stark, med bland annat nedskjutningar av renar som följd, och dessa stridigheter 
kom att benämnas som "kulturkampen" i Härjedalen. Stridigheterna ebbade ut under 1890-
talet och från slutet på 1880-talet böljade staten köpa upp marker för att utvidga samernas 
renbetesmarker. Under denna kritiska period för renskötseln i Jämtlands län var samerna akti
va för att försöka freda den egna näringen.3 Även i Västerbotten förekom konflikter mellan 
renskötseln och de bofasta, men dessa tog sig inte lika starka uttryck som i Jämtland och 
Härjedalen. Skeendet i Västerbotten i böljan av 1900-talet ska dock skildras i större detalj 
eftersom det var i samband med samiska aktioner där som Lapparnes Centralförbund bildades. 

Vilka var då drivkrafterna bakom den första vågen av etnopolitisk mobilisering bland sa
merna? Vad styrde de former mobiliseringen tog sig och vad innebar detta för samerörelsens 
möjligheter att etablera sig? Vilka krav framfördes och hur motiverades dessa? En annan in
tressant fråga är hur den politiska mobiliseringen bemöttes av statsmakterna, inte minst 
länsmyndigheterna i Västerbotten. Efter några års intensiv aktivitet böljade mobiliseringen 
ebba ut 1905. Hur kan denna utveckling förklaras? 

Samiska aktioner i Västerbotten 
Odlingsgränsen hade tillkommit alltför sent, och dess föreskrifter upprätthållits alltför dåligt, 
för att skydda renskötseln i Västerbotten. Kring sekelskiftet fanns därför ett stort antal nybyg
gen anlagda ovanför odlingsgränsen och renskötseln var på tillbakagång och en omfattande 
assimileringsprocess pågick.4 Konflikterna mellan dessa nybyggare och renskötarna rörde 
framför allt de bofastas utängar. Den främsta försöijningsgrunden för nybyggena ovan od
lingsgränsen var inte odlingar utan kreatursskötsel. För att kunna erhålla föda åt djuren var 
nybyggarna beroende av sina utängar där slåtter bärgades. Utängarna fanns många gånger på 
stort avstånd från nybygget och utängsslåttret kunde därför i regel inte transporteras hem förr
än i början av vintern.5 Renbeteslagarna från 1886 och 1898 innehöll föreskrifter om att ren
skötarna var skyldiga att ersätta skadegörelse på dessa marker. Det var framför allt § 14 i 1898 
års renbeteslag, denna "[förbannelsens paragraf' som Torkel Tomasson senare kom att be
nämna den,6 som kom att stå i fokus för intresset. Den stadgade bland annat att renskötarna, 
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ovan odlingsgränsen, var skyldiga att ersätta skada på växande eller avskuren, men icke bär
gad, gröda under perioden juni-augusti.7 Böndernas nyttjande av dessa utängar innebar dess
utom att utrymmet för renarna hade begränsats. Detta ledde till en reaktion bland renskötarna i 
Västerbotten.8 

De första större aktionerna tycks ha skett år 1900.1 två skrivelser från samer i Dorotea och 
Vilhelmina i februari detta år framfördes invändningar mot föreskrifterna i § 14 i renbetesla
gen. Den ena av dessa överlämnades till regeringen av en deputation under ledning av Tomas 
Nilsson, Torkel Tomassons far.9 Samerna protesterade mot den ersättningsskyldighet vilken 
föreskrevs i detta lagrum. De menade att reglerna var alltför stränga och de reagerade dess
utom mot att en renskötare kunde bli ersättningsskyldig för skador som skedde på det egna 
skattelandet10. Om inga ändringar skedde skulle renskötarna tvingas upphöra med sin näring.11 

Vid denna tid hade även avvittringen av markerna ovan odlingsgränsen inletts och det är möj
ligt att även detta bidrog till de samiska aktionerna. 

Skrivelserna blev inledningen till en period av mycket omfattande aktivitet, både från sa-
mernas sida och från statsmakternas, och då framför allt länsstyrelsen och lappfogden i Väs
terbotten. Inledningsvis ställde sig både lappfogden, Fredrik Burman, och länsstyrelsen posi
tiva till de samiska klagomålen. Burman föreslog att ett relativt stort antal hemman ovan od
lingsgränsen skulle inlösas och läggas ut som renbetesmarker. Under 1901 och 1902 utvidga
des dock de samiska kraven genom skrivelser från samerna i Vilhelminas båda lappbyar, un
der ledning av ordningsmannen i den södra lappbyn, Hans Magnus Nilsson12. I skrivelserna 
hävdades att renskötselns situation var mycket utsatt och dess framtid mycket osäker. Samer
na ville därför att de skulle ges möjligheter att successivt övergå till jordbruksnäringen. Detta 
skulle ske genom att renskötarna skulle erhålla hemman som de kunde börja utnyttja parallellt 
med renskötseln. De framförde även vissa förhoppningar om att detta skulle kunna genomfö
ras genom att all mark ovanför odlingsgränsen förbehölls samerna. Genom de utvidgade sa
miska kraven blev länsmyndigheterna mer återhållsamma i sin inställning. Både länsstyrelsen 
och lappfogden förkastade tanken på en kombination av renskötsel och jordbruk, eftersom de 
menade att en sådan näringskombination endast ledde till att den ena näringen, och då i regel 
renskötseln, försummades. Samerna kunde ges stöd, men endast för att främja renskötseln, 
eller för att hjälpas till ett hemman om de ville lämna näringen. Frågan om att helt förbehålla 
marken ovanför odlingsgränsen för den samiska befolkningen berördes däremot inte direkt av 
vare sig lappfogden eller länsstyrelsen. I mars 1902 avbröts den pågående avvittringen, vilket 
ytterligare komplicerade situationen.13 

Västerbottenssamerna släppte dock inte idén om att all mark ovanför odlingsgränsen skulle 
förbehållas dem och under 1904 kom den att utvecklas och underbyggas med en starkare ar
gumentation. Detta gjordes framför allt av Elsa Laula14. I april 1904 reste hon ner till Stock
holm på uppdrag av samerna i Åsele och Lycksele lappmarker och överlämnade en skrivel
se.151 denna, samt i olika tidningsartiklar och i sin skrift Inför lif eller död?, som publicerades 
samma år, utvecklade Laula sina idéer rörande samernas situation. Hon lyfte upp frågan från 
att enbart kretsa kring renskötselnäringen och dess utövare till att se detta som en större sa
misk rättighetsfråga, där även de icke renskötande samernas situation behövde belysas. Laula 
ville skapa en värdegemenskap mellan de renskötande och de icke renskötande samerna. De 
negativa och splittrande effekterna av renbeteslagstiftningen på samegruppen framhävdes 
mycket starkt av henne. Renskötare som tvingades lämna näringen hade ingen rätt till sina 
gamla skatteland och tvingades ofta lämna dessa. Laula menade därför att den enda lösningen 
på problemet, och tillika det enda sättet att förhindra samernas undergång som folkgrupp, var 
att marken ovan odlingsgränsen förbehölls dem. Den skulle då kunna utnyttjas till renskötsel 
och/eller jordbruk. Att möjligheter gavs till kombination av näringarna sågs av Laula som 
absolut nödvändigt, eftersom hon menade att det endast var en tidsfråga innan rennäringen 
skulle upphöra. Samerna hade dessutom äldre hävd till dessa marker och enligt svensk rätt
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spraxis borde de därför tillerkännas äganderätten. Odlingslägenheter nedanför odlingsgränsen 
för de samer som slogs ut från rennäringen var inte någon god lösning på problemen. Laula 
menade att detta endast splittrade den samiska befolkningen och att de som tvingades flytta 
skulle förlora kontakten med det samiska. Hon kritiserade även den politik som fördes mot 
samerna, som hon menade var undertryckande. Laulas skrivelse till regeringen följdes av yt
terligare två från samerna i Västerbotten samma år.16 

Genom Laulas inträde på arenan kom 
tonen från länets myndigheter, och även 
delar av den lokala tidningspressen, att 
hårdna betydligt. Vid ett lappfogdesam
manträde i Fatmomakke i juli 1904 
framträdde den hårdare attityden tydligt. 
Laula försökte där föra samernas talan i 
egenskap av utsett ombud både för en 
majoritet av mötesdeltagarna samt för 
andra icke närvarande samer. Lappfogde 
Burman tycks dock aktivt ha försökt för
hindra Laula från att tala på mötet och 
dessutom anklagades han för att i möte
sprotokollet inte ha skildrat vilka beslut 
samerna verkligen stödde.17 I fråga om 
de krav som framförts av Laula ställde 
sig Burman mycket kallsinnig. Han vits
ordade i och för sig stora delar av Laulas 
problembeskrivning rörande de renskö-
tande och de icke renskötande samernas 
situation, men de lösningar hon föresla
git förkastades. Återigen var det kombi
nationen mellan renskötsel och jordbruk 
som framför allt kritiserades. Samerna 
var tvungna att välja den ena av näring
arna. För renskötare som slogs ut från 
näringen menade lappfogden att det inte 
var lämpligt att de skulle erhålla hemman ovanför odlingsgränsen, i stället skulle de erhålla 
jordbruk nedanför odlingsgränsen. Att förflytta den svenska befolkningen ovan odlingsgrän
sen för att ge plats för en numerärt sett mycket mindre grupp samer var helt enkelt inte realis
tiskt. Dessutom trodde Burman att en sådan åtgärd skulle leda till liknande krav från samerna i 
Norrbotten. Detta ingav honom klara betänkligheter eftersom han menade att Sverige i så fall 
"finge ett af ett med finnarne närbesläktat folk bebott område, som från ryska gränsen sträckte 
sig som en kil djupt in mellan de båda unionslanden, och detta vore nog för oss af tvifvelaktigt 
värde."18 Burman fick stöd för sin linje i två skrivelser från länsstyrelsen.19 

Länsmyndigheterna böljade nu vara mer restriktiva i sitt bemötande av de samiska kraven. 
Redan vid lappfogdesammanträdet i Fatmomakke hade lappfogden betonat att samerna fram
ställde alltför omfattande krav. Om de inte godtog länsstyrelsens förslag till lösning skulle 
inget göras för dem. Detta lyftes även fram av landshövdingen Henning Biörklund vid möten 
med samer och bönder under sommaren 1905. Han underströk där vikten av att samerna ena
des kring mer återhållsamma krav och menade att om de inte hörsammade detta riskerade de 
att inte uppnå några resultat alls. Landshövdingen hävdade att om samerna visat större åter
hållsamhet och hållit fast vid sin ursprungliga linje från 1900 hade frågan troligen redan fått 
sin lösning. Enligt landshövdingen hade de växande kraven från samernas sida medfört att 

Elsa Laula. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 98a, 
SSA. 
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frågan hade blivit mer komplicerad och svårlöst. Samerna fick därigenom även svårare att fa 
gehör för sina synpunkter.20 Detta tycks ha varit en underförstådd varning från landshövding
ens sida: Samerna måste enas kring mer begränsade krav annars skulle eventuella åtgärder 
helt utebli. Dessa krav borde dessutom endast beröra mera begränsade åtgärder för att gynna 
renskötseln, de icke renskötande samerna skulle inte inbegripas. Deras problem, vilka inte 
sågs som direkt sammanhängande med samefrågan, skulle lösas genom andra typer av åtgär
der. 

I maj 1906 lämnade slutligen länsstyrelsen i Västerbotten sitt sista utlåtande i denna ut
dragna diskussion. Problemen för renskötseln vitsordades och länsstyrelsen menade nu att en 
utredning borde tillsättas för att utröna hur mycket mark som behövde inlösas för att under
lätta för renskötseln. Denna undersökning kunde lämpligen ske i samband med att avvittring-
en återupptogs. De övriga kraven som hade framförts från samernas sida, att kombination av 
renskötsel och jordbruk skulle tillåtas samt att all mark ovanför odlingsgränsen skulle förbe
hållas samerna, borde däremot lämnas utan åtgärd. Länsstyrelsen berörde även de icke ren
skötande samerna och menade att det bland dem var viktigt att urskilja olika grupper. Den 
grupp länsstyrelsen ville stödja var sådana samer som själv varit renskötare men som slagits ut 
från näringen. Dessa befann sig i en synnerligen osäker situation då de i regel slagit sig ner på 
sitt gamla skatteland för att där försöka försörja sig på jordbruk och kreatursskötsel i mindre 
skala. Genom att de inte hade någon rätt att på skattelandet bedriva annan näring än renskötsel 
befann de sig i et t rättslöst tillstånd. De borde därför hjälpas till en drägligare tillvaro genom 
att erhålla ett nybygge, placerat ovanför odlingsgränsen om så var möjligt, för att dessa fa
miljer skulle fa stanna kvar i sina invanda miljöer. Även denna fråga kunde lämpligen utredas 
vid återupptagandet av av vittringen.21 

Därmed kan det tyckas som att samerna hade fatt stort genomslag för sina synpunkter. 
Detta var emellertid skenbart. Länsstyrelsen förespråkade endast en begränsad inlösning av 
marker för att täcka renskötselns behov. Några mer omfattande åtgärder var inte aktuella. De 
mer vittgående kraven från samernas sida accepterades fortfarande inte. Länsstyrelsen ville 
heller inte se frågorna rörande de renskötande och de icke renskötande samernas behov som 
ett frågekomplex. Problemen för de icke renskötande samerna skulle behandlas separat. Kun
de de inte erhålla kolonat ovan odlingsgränsen, vilket föreföll svårt med tanke på att marker 
där skulle inlösas för att utvidga renbetesmarkerna, var de tvungna att acceptera nybyggen 
nedanför odlingsgränsen. Även definitionen av vilka samer som kunde komma ifråga för åt
gärder speglade en skillnad mellan länsstyrelsen och de synpunkter som förts fram av de le
dande samerna. I länsstyrelsens förslag till lösning kretsade det hela kring renskötseln. Det var 
de renskötande och de som relativt nyligen slagits ut från näringen som skulle bli föremål för 
åtgärder och detta skulle behandlas som två separata frågor. Övriga samer, sådana som hade 
lämnat näringen för mer än en generation sedan, kunde inte komma i fråga över huvudtaget. 
De skulle jämställas med den övriga svenska befolkningen. Den samiska visionen om att all 
mark ovanför odlingsgränsen skulle förbehållas samerna var mer inkluderande. Där ingick 
hela den samiska befolkningen i länet, eller åtminstone hela den fjällsamiska befolkningen. 
Frågorna rörande den egna befolkningen sågs som ett sammanhängande problemområde. 
Länsstyrelsen följde däremot till stor del den rådande synen på samefrågorna och hade en mer 
exkluderande inställning. Samefrågor var detsamma som renskötselfrågor. De icke renskötan
de samernas problem däremot handlade om jordbruk eller andra typer av försöijning och föll 
därmed utanför de givna ramarna. Det var två skilda problemområden. 

Länsstyrelsen hade dock knutit sitt förslag till lösning till återupptagandet av avvittringen. 
Detta dröjde dock och därmed skedde heller ingenting i avsikt att lösa problemen. I april 1907 
yttrade sig kammarkollegium och lantmäteristyrelsen i fr ågan och därefter blev det tyst.22 Ef
ter mer än sju års behandling av olika statliga instanser och en omfattande aktivitet från sa
mernas sida, blev slutresultatet att det hela till slut rann ut i sanden i avvaktan på att avvitt-
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ringen skulle få sin lösning. Därmed blev slutresultatet för samerna det som landshövdingen 
vid mötet i Fatmomakke 1905 hade varnat för. För renskötseln kvarstod problemen med att 
försöka förebygga skador på böndernas utängar för att undvika skadeersättningar. De icke 
renskötande samernas utsatta position mellan det samiska och det svenska förändrades heller 
inte. Helt försvann dock inte samefrågan från den politiska dagordningen, åtminstone inte ur 
ett rikspolitiskt perspektiv. Genom en motion i riksdagen 1908 kom en utredning att tillsättas 
vilken skulle se över den samiska befolkningens situation. Motionen tillkom till stor del på 
grund av de föregående årens behandling av samefrågan i Västerbotten och Elsa Laulas skri
velse från 1904 ingick också som en bilaga till motionen. Situationen i länet uppmärksamma
des även separat 1912 när riksdagen biföll en proposition rörande inköp av vissa markområ
den inom Sorsele och Dorotea socknar.23 

Den oro för renskötselns framtid som fanns bland samerna framträder tydligt i det ovan 
skildrade skeendet. Både Hans Magnus Nilsson och Elsa Laula uttalade farhågor att rensköt
seln skulle upphöra som näring och ville att de statliga åtgärderna skulle anpassas efter detta. 
En satsning på en övergång till jordbruksnäringen för renskötarna, med en mellanliggande 
period där näringarna kombinerades, förespråkades. Idén om att all mark ovan odlingsgränsen 
skulle förbehållas samerna drevs framför allt av Laula. Hon såg detta som ett sätt att skapa en 
intressegemenskap mellan de renskötande och de icke renskötande samerna, en samhörighet 
baserad på etnisk grund. Genom att erhålla egna skyddade marker, skulle även samer som 
slogs ut från renskötseln kunna förbli inom en samisk kontext och därmed även bibehålla 
banden till det samiska. Intressant att konstatera är också att varken lappfogden eller länssty
relsen såg något problematiskt i tanken att renskötarna skulle övergå till jordbruksnäringen. 
Om bara övergången skedde fullständigt, utan någon mellanliggande period där båda näring
arna kombinerades, såg de inget hinder för detta. Detta skiljer sig markant från inställningen 
hos "lapp skall vara lapp"-linjens förespråkare. I Västerbotten fanns det dock ett mycket gott 
åskådningsmaterial i form av ett stort antal samiska jordbrukare, vilket också påpekades av 
länsstyrelsen, varför någon motsättning inte sågs i tanken på att renskötare skulle övergå till 
jordbruksnäringen.24 När Laula böljade framträda som samernas språkrör blev dock länsmyn
digheternas inställning mer negativ och kritisk. En samisk grupp i Västerbotten som helt stod 
utanför diskussionerna under dessa år var skogssamerna i Malå. I och med att frågan hela ti
den kretsade kring markerna ovanför odlingsgränsen berördes inte länets skogssamer. Dessa 
tycks heller inte ha omfattats av den politiska mobiliseringen. 

Den samiska organisationsrörelsens uppgång och fall 1904-1905 
Under sommaren 1904 reste en samisk deputation, där Tomasson och Laula ingick, ner till 
Stockholm för att presentera samernas åsikter. Det var under deputationens vistelse där som 
Lapparnes Centralförbund bildades. Konstituerandet av Centralförbundet skedde således un
der en period då samerna i de sydligare områdena var på frammarsch. Förbundets bildande 
kan ses som kulmen på en ökad mobilisering bland samerna i framför allt Västerbotten vilken 
därmed fick en organisatorisk form. Förbundets ändamålsparagraf stadgade följande övergri
pande målsättningar: 

Denna förening har till ändamål att söka förbättra lapparnas ställning i ekonomiskt, kommunalt 
och politiskt hänseende, att verka för bildning och nykterhet ibland lappbefolkningen och att söka 
bevaka och understödja lapparnas rätt i tvistemål, samt att i öfrigt medve[r]ka till spridandet af 
välmåga i Lappmarken.25 

Vid ett offentligt möte i Stockholm i oktober 1904 utvecklades dessa målsättningar. Som den 
första och troligen mest centrala punkten angavs samisk äganderätt till all mark ovan odlings
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gränsen. Samerna skulle där ha rätt att fritt utöva den näring de ville, vare sig detta var ren
skötsel eller jordbruk. Dessutom krävde förbundet att samerna skulle erhålla fullständig poli
tiskjämställdhet med den övriga befolkningen och att de skulle ges rätt att utse en egen repre
sentant till riksdagen, som kunde företräda deras intressen. I övrigt ville förbundet förbättra 
samernas möjligheter till utbildning samt i allmänhet förbättra situationen för den samiska 
befolkningen.26 

När Tomasson senare såg tillbaka på Centralförbundets tillkomst menade han att en viktig 
impuls till idén kom utifrån, från redaktören Gustav Z Hedenström som var samedeputatio-
nens värd under dess vistelse i Stockholm.27 Denna idé tycks dock redan ha diskuterats bland 
samerna. Laula utvecklade tanken i sin skrift Inför lif eller död?, vilken höll på att tryckas före 
bildandet av Centralförbundet.28 I skriften menade Laula att den enda möjliga vägen för sa
merna var att organisera sig. Endast genom starka samiska organisationer skulle samerna kun
na hävda sina rättigheter. Ett utbyggt nätverk av samiska lokalorganisationer som täckte hela 
det samiska området krävdes för att kunna uppnå detta. Dessa skulle sedan utgöra byggstenar
na i en samisk nationell sammanslutning. Laula avslutade med en kraftfull appell till samerna 
i Sverige att sluta upp i arbetet med att skapa en samisk organisationsrörelse: 

Till Eder, I unga män och kvinnor, vill jag säga ett ord. Vårt folks framtid ligger i Edra händer. 
Med Eder kraft skall vårt folk och land vidmakthållas. Sky inga umbäranden när det gäller vårt 
folk och vårt påtänkta föreningsband! Medlet, hvarmed vår stam skall upplyftas, finnes i den ut
stakade vägen, och en gång funnen, beträdd och trampad, skall mödan ingalunda blifva fruktlös. 
Därföre, fram, I bröder och systrar från Jemtland, Vesterbotten och Norrbotten, upp att verka för 
de nedtryckta; tillägnen Eder all den bildning, som I kunnen fa, stöd de svaga i kampen för tillva
ron och tänk på vårt framtidsmål ! 
Till Eder, I gamle, genom motgångar härdade, genom ett träget arbete för tidigt utsläpade, sluten 
eder till våra föreningar i massa. Ingen enda lapp far saknas i vår förening. Det är de betryckta, 
som skola föra sin talan fram i ljuset, och detta på ett fullt värdigt, parlamentariskt sätt. [—] 
Med dessa maningsord till Eder, bröder och systrar, slutar jag dessa ord. Låt nu handlingarne 
kraftigt åtfölja dessa ord af mig, framlagda i en tid, då lappens framtid synes hotad från alla sidor, 
och hans rätt till den jord, hvartill vi alla födts att söka vårt uppehälle, bestridd.29 

Genom bildandet av Centralförbundet böljade de ledande sameföreträdarna från motsatt håll i 
stället. Genom att först bilda en centralorganisation hoppades de kunna inspirera och engagera 
samerna på lokal nivå. Inledningsvis tycktes även denna omvända modell fungera bra. Redan 
den 5 september bildades den första samiska lokalföreningen, Fatmomakke lappförening, av 
samer från Vilhelminaområdet.30 Planerna på att bilda föreningen tycks ha skapat oro vid läns
styrelsen. Erik Daunius, som själv var med vid lappföreningens bildande, uppgav vid lands
mötet 1937 att den dåvarande landshövdingen i Västerbotten hade försökt förmå de samiska 
aktivisterna att avstå från projektet.31 Påtryckningarna från länsstyrelsen hade dock ingen ef
fekt på Vilhelminasamerna. Att det var samerna i detta område som startade den första lokal
föreningen kan ses som naturligt eftersom det var samer därifrån som varit ledande vid Cent
ralförbundets bildande och under den föregående mobiliseringen bland samerna i länet. Vid 
föreningsbildningen inskrevs 23 medlemmar, men snart skrevs medlemstalet till 70 personer. 
Som föreningens förste ordförande valdes Hans Magnus Nilsson. Föreningen i Fatmomakke 
följdes i snabb följd av ytterligare fyra lokalföreningar, Tärnaby och Sorsele i Västerbotten, 
Glen i Jämtland samt en samisk kvinnoförening i Fatmomakke. Samtliga bildades kring års
skiftet 1904-1905. Totalt var i början av 1905 i runda tal 200 samer medlemmar i dessa före
ningar, varav drygt 150 återfanns i Västerbotten. Även i södra Norrbotten, i Arvidsjaur och 
Arjeplog, var samerna aktiva och föreningar planerades där.32 Dessa planer tycks dock aldrig 
ha förverkligats. I samband med en populärvetenskaplig nykterhetskonferens som hölls i 
Stockholm i januari 1905 lyckades Centralförbundet även samla en större grupp unga samer 
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för att diskutera samepolitiska frågor. Deltagarna kom från stora delar av det samiska områ
det; från Härjedalen, Jämtland, Västerbotten samt även södra Norrbotten. Deras resa bekosta
des genom medel vilka Centralförbundet hade lyckats samla in via upprop i pressen.33 

Det nybildade Centralförbundet följdes dessutom snart av den första samiska tidningen i 
Sverige, Lapparnes Egen Tidning, LET, som skulle tjäna som förbundets språkrör. Huvudre
daktör och ansvarig utgivare var Tomasson och som medredaktör tjänstgjorde Hedenström. I 
december 1904 utkom det första provnumret från trycket. Där formulerades även målsättning
en med LET : 

Den bör blifva en förbindelselänk för oss, fjällets barn, i den föreningsrörelse, med hvilken vi tro 
oss kunna försvara vårt bestående som folk. Våra rättigheters läge böra kunna genom denna tid
ning belysas och komma till vidsträcktare kännedom och hvad vi vilja bör äfven komma till sy-

Bland de politiskt aktiva samerna mottogs LET entusiastiskt. Nilsson välkomnade den nya 
tidningen: "[Vjälkommen du nya århundradets budbärare; liksom ett vykort från kära vänner 
skall du glädja de ungas såväl som de gamlas sinnen och vidga våra vyer, samt göra våra bör
dor, arbeten och sträfvanden lätta och behagliga."35 I tidningen försökte Tomasson skapa en 
större stolthet för det samiska och motverka skamkänslor. Han förespråkade även en större 
enighet bland samerna, något som sågs som en nödvändighet för att de skulle kunna påverka 
sin situation och fa gehör för sina krav.36 

Varken Centralförbundet, lokalföreningarna eller LET hann dock bli aktörer att räkna med 
på den samepolitiska arenan. I juli 1905 höll förbundet ett årsmöte i Fatmomakke med repre
sentanter från samerna i Härjedalen, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten närvarande.37 Vid 
mötet valdes Nilsson till ny ordförande för Centralförbundet medan Tomasson fortsatte som 
sekreterare. Ett nytt årsmöte i Lycksele planerades till nyårshelgen 1907 men detta genomför
des aldrig.38 Efter årsmötet 1905 somnade förbundet in och detsamma skedde med samtliga 
lokalföreningarna, med undantag för föreningen i Fatmomakke. Bildandet av samiska organi
sationer hade startat i samband med att den politiska aktiviteten bland samerna nådde sin kul
men. Under 1905 började aktiviteten och engagemanget mattas av i Västerbotten och detta 
påverkade även de samiska organisationerna. 

Även LET blev synnerligen kortlivad, tidningen utkom endast med fem nummer 1904-
1905. Att en fortsatt utgivning planerades kan utläsas genom att Carl von Linnés berättelse 
om sin resa i Lappland, vilken började återges i det sista numret, avbröts mitt i en mening.39 

Fortsättning skulle följa i nästkommande nummer, men detta kom aldrig ut. Israel Ruong har 
spekulerat i att dålig ekonomi, alltför få prenumeranter samt bristande intresse hos den till
tänkta läsekretsen, det vill säga samerna, var troliga orsaker bakom nedläggandet av tidning
en.40 De fåtaliga läsarna av tidningen medförde även att underrättelser från samer runt om i 
landet till stor del uteblev. I de två sista utgåvorna av tidningen är det påfallande lite material 
som direkt berörde samiska förhållanden.41 Nedläggandet av LET sågs som en stor förlust 
bland de ledande samerna. I en notis i Västerbottens-Kuriren vilken troligen skrevs av Hans 
Magnus Nilsson uttryckte denne en oro för att avsaknaden av ett samiskt tidningsorgan skulle 
medföra att samernas ställning försämrades.42 Tidningens nedläggning hälsades dock med 
glädje på sina håll, framför allt i Västerbotten där samernas mobilisering hade varit mest på
taglig.43 
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Orsaker till misslyckandet 
"Den föreningsrörelse, hvars grundval nu är lagd, var knappt tillkännagifven, förrän den af 
ungdomen omfattades med hänförelse. Alla vilja lära något till gagn för sitt folk."44 Så skrev 
Centralförbundet i ett upprop i november 1904. Optimismen inför den samiska föreningsrörel
sens framtid var här påtaglig. Dessa förhoppningar infriades dock inte. Varför avstannade då 
den politiska mobiliseringen bland samerna efter de synnerligen aktiva åren i början av 1900-
talet och varför blev de flesta av sameorganisationerna så kortlivade? Några större problem 
för föreningsrörelsen att nå ut med sina budskap tycks inte ha förelegat. LET tycks i och för 
sig inte ha letat sig fram till alltför många samiska hem, men det fanns andra kanaler via vilka 
information spreds. Framför allt Västerbottens-Kuriren lämnade ett stort utrymme åt samiska 
frågor. I tidningen återgavs till exempel hela Laulas skrift Inför lif eller död? samt minst en 
artikel från LET och även i övrigt skrevs det relativt flitigt om samefrågor i tidningen.45 De 
samiska företrädarna och de samiska organisationerna fick därmed en god hjälp med att sprida 
sina budskap. 

Det finns dock flera bidragande orsaker till varför den samiska organiseringen blev så pass 
kortlivad. För det första innebar de begränsade ekonomiska resurserna ett grundläggande pro
blem för samerörelsen. Ruong förmodade att detta var den huvudsakliga orsaken till att LET 
lades ner och det torde även ha spelat in när de samiska organisationerna somnade in.46 Den 
modell som kom att användas vid försöket att etablera organisationsrörelsen innebar för det 
andra ett problem. Den målsättning Laula förde fram att via ett lokalt och regionalt engage
mang bygga upp en samisk organisationsrörelse från grunden som sedan skulle utgöra en bas 
för en samisk centralorganisation, efterlevdes inte. I stället bildades Centralförbundet först och 
försökte därefter engagera samerna att träda in i samerörelsen. Detta försök att etablera en 
samisk organisationsrörelse uppifrån och ner tycks ha varit dömt att misslyckas. Försöken att 
etablera samiska organisationer innebar en politisk reorganisering av samernas sätt att agera i 
politiska frågor. Vid tidigare tillfällen hade samerna i stor utsträckning gått direkt till kungen 
med klagomål och skrivelser. Nu strävade de samiska ledarna att bygga upp samiska organi
sationer som skulle arbeta på ett kontinuerligt sätt och med långsiktiga målsättningar. För att 
ett föreningsarbete skulle kunna lyckas krävdes det dessutom ett långsiktigt engagemang. 
Denna typ av föreningar var något nytt för samerna, men förhoppningen bland de ledande 
företrädarna var att föreningstanken trots detta skulle kunna tränga ner och fa fäste hos indivi
derna.47 Att utifrån den relativt smala bas av politiskt aktiva samer från främst Västerbotten, 
vilka utgjorde samerörelsens kärna vid denna tid, vidmakthålla en riksorganisation bör dock 
ha varit omöjligt. Bredden i det lokala politiska engagemanget saknades helt enkelt än så 
länge inom samerörelsen. När sedan både LET och Centralförbundet försvann var det svårt att 
vidmakthålla det begränsade lokala engagemanget. Tomasson menade i en senare artikel rö
rande bildandet av Fatmomakkeföreningen att samerna 1904 ännu inte insåg värdet och bety
delsen av sameföreningarna.48 Därmed antyds att det var svårt att engagera dem i arbetet. 

För det tredje framträder även en viss splittring inom samegruppen rörande centrala frågor 
som kan ha bidragit till den unga samerörelsens problem. Både Laula och Tomasson var 
mycket uppskattade bland samerna.49 Trots detta fanns det en viss idémässig distans mellan 
dem och samerna de skulle representera. Den fråga som hade legat till grund för den politiska 
mobiliseringen bland samerna, upphävandet av skadeståndsskyldigheten enligt § 14 i 1898 års 
renbeteslag, hade stöd från en stor del av samegruppen. Däremot hade Tomasson och Laula 
svårigheter att få gehör för sina åsikter i vissa andra frågor, främst på grund av att de framstod 
som alltför radikala och långtgående i sina krav. Att all mark ovanför odlingsgränsen skulle 
förbehållas samerna stöddes till exempel inte av alla. Det finns exempel på uttalanden från 
samer som menade att detta krav inte var realistiskt. Bland annat framförde Hans Magnus 
Nilsson tvivel rörande denna punkt.50 Bland renskötarna framfördes det också invändningar 
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mot idén att samer som slagits ut från renskötseln skulle erhålla jordbruk ovan odlings
gränsen. Problemen inom renskötseln tillskrevs intrången från jordbruket och att då bara byta 
svenska bönder mot samiska sågs inte som en lösning på renskötselns problem. Dessutom 
fanns det farhågor att dessa krav kunna äventyra renskötselns rättigheter ovanför odlings
gränsen.51 Här visade sig en klyfta mellan de icke renskötande samerna och renskötarna i vad 
som prioriterades, gruppens intressen eller näringens. Det tycks även ha funnits en viss splitt
ring mellan de ledande inom samerörelsen grundad i deras ideologiska ståndpunkter. Sprickan 
fanns mellan Nilsson och Laula, som hade olika ståndpunkter rörande lappskattelanden. 
Nilsson, som var influerad av arbetarrörelsen och dess politiska budskap, menade att ägande
rätten till skattelanden borde vara kollektiv. Laula å sin sida förespråkade en privat äganderätt. 
Denna åsiktsskillnad försvårade samarbetet mellan dem.52 Splittringen bör ha försvagat same
rörelsen. 

Ytterligare en bidragande orsak till samerörelsens problem var de starka konflikter som 
väcktes under denna period. Förhållandet mellan renskötarna och bönderna blev mer spänt till 
följd av den politiska mobiliseringen bland samerna. I vissa officiella dokument rörande dessa 
diskussioner framställdes förhållandet mellan renskötarna och jordbrukarna som relativt gott.53 

I tidningsartiklar i ämnet framträder dock en delvis annorlunda bild. Där exponeras en tydlig 
irritation mellan grupperna och de försämrade relationerna sattes i samband med den politiska 
aktiviteten bland samerna. I vissa artiklar och insändare utpekades Laulas verksamhet bland 
samerna som den direkta orsaken till konflikterna.54 För att renskötseln skulle kunna fungera 
friktionsfritt var en någorlunda god relation till den jordbrukande befolkningen i området vik
tig. De försämrade relationerna med bönderna kan därför ha medfört en ökad försiktighet från 
vissa av de renskötande samerna att aktivt delta i eller stödja samerörelsen. I synnerhet när 
rörelsens ledargestalt framställdes som direkt ansvarig för problemen. 

Även lappfogden höll Laula som ansvarig för de ökande konflikterna mellan grupperna. I 
sina årsberättelser för 1904 och 1905 pekade han ut hennes agitation för att förbehålla marken 
ovanför odlingsgränsen åt samebefolkningen som den direkta orsaken till det försämrade för
hållandet mellan de bofasta och renskötarna. Han menade att denna "öfverspända rörelse, som 
på grund af agitation uppstått bland somliga af länets fjällappar [...] förorsakat en del slit
ningar mellan de båda folkslagen".55 Även länsstyrelsen såg mycket negativt på aktiviteten 
bland samerna, något som bland annat hade framgått i samband med bildandet av 
Fatmomakke lappförening. Den begynnande mobiliseringen bland samerna sågs som ett 
orosmoment och både lappfogden och länsstyrelsen försökte motverka den. De blev dessutom 
allt mer restriktiva i fråga om vilka samiska krav de ville stödja. Det faktum att länsmyndig
heterna i olika situationer öppet vände sig mot de ledande sameaktivisterna bör också ha in
verkat negativt på samerörelsens möjligheter att värva och behålla medlemmar.56 Det var som 
Israel Ruong konstaterade i en skildring från sin egen uppväxt under 1900-talets böljan: 
"Överhetssamhället var då ännu obrutet" och samerna hade en stor respekt för de personer 
som representerade överheten.57 

Samerna angreps dessutom mycket hårt i vissa av Västerbottenstidningarna. I insändare 
och artiklar angreps samerna som grupp och beskylldes för lathet och dryckenskap och ren
skötarna anklagades för att själva vara orsak till näringens problem. Den skolundervisning 
samerna fick i svenska skolor sågs som en bidragande orsak till förfallet inom näringen. Ren
skötseln beskrevs som utdöende.58 Tomasson och Laula möttes av direkta personangrepp. I 
olika insändare och i artiklar fick de två ledargestalterna utstå hård kritik. Båda stämplades 
med epitetet lögnare och de ansågs ha mycket tvivelaktiga argumentationsmetoder, som bland 
annat inbegrep smutskastande av motståndarna samt grava överdrifter. De anklagades även för 
att uppegga och förleda samerna till angreppen mot myndigheterna och den bofasta befolk
ningen ovan odlingsgränsen. Tomasson beskylldes till och med för att ha använt sig av tvång 

65 



för att få alla samer som var närvarande vid ett möte att skriva på en protestskrivelse. I olika 
sammanhang framhävdes också att långt ifrån alla samer stödde sina ledare.59 

Laula angreps dock hårdast av de två och det var framför allt det moderata Umebladet och 
dess veckoupplaga Umeå Nya Tidning som svarade för attackerna. Det allra mest tillspetsade 
angreppet mot henne var en hel artikelserie tillägnad att granska "fallet Laula", vilken gick 
som en följetong parallellt i de båda tidningarna kring årsskiftet 1904-1905. Artiklarna, vilka 
var skrivna av en Vilhälm Nordin, var synnerligen kritiska mot henne personligen.60 Nordins 
artikelserie var det mest uttalade exemplet på den kampanj som drevs mot Elsa Laula. Det 
fanns dock flera exempel. I andra sammanhang utmålades hon som synnerligen okunnig vad 
gällde renskötseln. Som icke renskötande same ansågs hon ha alltför begränsade kunskaper 
om näringen. Till och med hennes klädsel blev föremål för kritik!61 Det kan finnas olika möj
liga förklaringar till varför Laula fick utstå en mer omild behandling i vissa lokaltidningar i 
Västerbotten. Hon var den som exponerades mest i pressen i Stockholm och fick på många 
sätt representera samernas politiska mobilisering. Denna mobilisering betraktades med viss 
oro inom länet och det bästa sättet att motverka rörelsen torde då ha varit att angripa dess mest 
kända och uppmärksammade representant. I v issa av artiklarna förs argument på denna linje 
fram. Skribenterna hoppas att Laula ska avslöjas som en bluffmakerska inför Stockholmspres
sen och därmed förlora sin trovärdighet.62 Även en könsaspekt kan ha spelat in i f rågan. I en 
artikel i Umeå Nya Tidning förklarades det att länsstyrelsen var fullt kompetent att hantera 
samefrågan och inte behövde någon hjälp med detta, "allra minst kjortel vägen".63 Laula skulle 
med andra ord hålla sig undan. Det faktum att hon som kvinna dristade sig att ifrågasätta 
myndigheternas agerande kan ha lett till starkare reaktioner i pressen. 

De hårda personangreppen mot Laula och Tomasson bör även de ha bidragit till att samer 
valde att förhålla sig passiva. Det är dock viktigt att påpeka att det även fanns en motvikt 
gentemot dessa negativa skriverier. Den frisinnade Västerbottens-Kuriren skildrade samefrå
gorna ur en klart mer positiv synvinkel än sina kollegor inom högerpressen i länet.64 Bland 
annat blev Vilhälm Nordin själv utsatt för kritik från Västerbottens-Kuriren. Tidningen mena
de att Nordin var alltför oerfaren och dessutom oinsatt i de frågor han diskuterade. Han kriti
serades även för att sakna besinning i sina skriverier.65 Därmed var det inte någon enhetlig 
negativ kampanj som drevs i Västerbottenspressen mot samerörelsen och dess ledande akti
vister. Det gjordes dessutom vissa försök från samernas sida att bemöta anklagelserna i lokal
pressen. Både Tomasson och Laula agerade personligen genom insändare, artiklar skrevs i 
LET och dessutom hölls protestmöten bland samerna.66 

Sammantaget torde konflikterna med bönderna, motståndet från länets myndigheter samt 
angreppen i vissa lokaltidningar ha medfört en svalkande effekt på samerna, renskötare som 
icke renskötare. De personliga kostnaderna för ett engagemang blev alltför stora. I det sista 
numret av LET framfördes det också farhågor att dessa konflikter skulle medföra att samerna 
avstod från att delta i det politiska arbetet. Artikelförfattaren manade samerna att inte låta des
sa problem hindra dem att delta i arbetet.67 Maningen klingade dock ohörd. Varken Tomasson 
eller Laula blev dock avskräckta trots de attacker som riktades mot dem och trots detta första 
misslyckande för samerörelsen. Tomasson fortsatte att vara aktiv för samernas sak och kom 
att ha en ledande roll inom samerörelsen i Sverige under en lång period. Laula avgick förvisso 
från sin post som ordförande i interimsstyrelsen för Centralförbundet 1905, men hon fortsatte 
att resa runt för att hålla föredrag och propagera för samernas sak även efter detta.68 När Laula 
1908 gifte sig med den norske renskötaren, Tomas Renberg, flyttade hon till Norge och gick 
därmed förlorad för samerörelsen i Sverige. Även i si tt nya hemland kom hon att bli en av de 
ledande sameföreträdarna.69 
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Drivkrafter och förebilder för samerörelsen 
Den tidiga politiska mobiliseringen bland samerna i Sverige skedde som synes i det sydsa
miska området. Det var framför allt i Västerbotten som samerna var mest aktiva, även om 
samerna i Jämtland och södra Norrbotten också visade tendenser till en tidig mobilisering. 
Fatmomakke framträder som något av en centralort för de tidiga samiska organiserings strä
vandena. Det var från dessa trakter de första ledarna kom, det var också här som den första 
lokala sameföreningen bildades. Israel Ruong har om Fatmomakke skrivit: "Det var här som 
vår kulturkamp, vår befrielsekamp började. Och det var sydsamer som började."70 Varför kom 
då det sydsamiska området i allmänhet, och Vilhelminatrakten i synnerhet, att utgöra centrum 
för den tidiga samepolitiska mobiliseringen? En starkt bidragande orsak till detta var den 
kraftigt ökande befolkningen i området med därpå följande rivalitet mellan rennäringen och 
jordbruksnäringen. Den ökade konkurrensen som rennäringen mötte gjorde sig mer kännbar 
på ett tidigare stadium i det sydsamiska området. Vilhelmina församling är ett talande exem
pel på detta, där befolkningen växte från under 1.000 personer 1805, till cirka 3.000 1860 och 
ungefär 5.000 1890 för att slutligen närma sig 10.000 personer i början på 1920-talet.71 Här 
rörde det sig om en nischöverlappning, där jordbruksnäringen i växande omfattning trängde in 
på renbetesmarkerna och konkurrerade med renskötselnäringen om utrymmet och resurserna. 
Konkurrensen om markanvändandet stimulerade en samisk mobilisering. 

De huvudsakliga inspirationskällorna och förebilderna för den samiska organisationsrörel
sen var folkrörelserna. Dessa togs som direkta exempel för de nybildade sameföreningarna 
och organisation, arbetsmetoder och stadgar överfördes från dessa förebilder. I mångt och 
mycket var sameföreningarna "ett lån från den svenska föreningsrörelsen", som prästen och 
den första rektorn vid Samernas Folkhögskola Lennart Wallmark skrev 1955.72 I en tillbaka
blick 1926 beskrev Torkel Tomasson folkrörelsernas influenser på den tidiga samerörelsen: 

Det var omkring sekelskiftet. Nittiotalets entusiasmerande tidsanda med dess ideella och sociala 
strömningar av olika slag, som i städer och industrisamhällen fängslat människornas intressen 
och sporrat till föreningsliv, började vid denna tid att märkbart göra sig förnimbar även i obyg
derna. Den nya tidens idéer funno mer eller mindre rotfäste även hos obygdsmänniskorna, bl. a. 
sameh, för att hos dem mogna, slå ut och ge upphov till ett skönjbart, nyvaknat intresse för upp
lysning och kulturella framsteg.73 

Målsättningen var också att skapa en samisk folkrörelse, där alla samer var aktiva och arbeta
de mot gemensamma mål. Det var framför allt nykterhetsrörelsen och den frikyrkliga rörelsen 
som kom att spela en central roll för den tidiga samiska organiseringen. Att den första samiska 
föreningskonferensen i Stockholm 1905 skedde just i samband med en nykterhetskonferens 
var inte någon tillfällighet. Nykterhetsfrågan spelade en central roll för den tidiga samerörel
sen. Det gällde för sameaktivisterna att tvätta bort den allmänt spridda bilden av samerna som 
vanedrinkare, något som var viktigt för att skapa sympati och för att erhålla stöd för samerna 
och deras situation. Samerna som överkonsumenter av alkohol levde inte bara som en allmän 
fördom, utan användes även i den politiska debatten. Detta trots att alkoholkonsumtionen 
bland samerna inte var högre än bland den övriga befolkningen, utan att samerna tvärtom, 
speciellt sedan den laestadianska väckelsen fatt fotfäste, i många avseenden framstod som mer 
skötsamma i nykterhetshänseende.74 Också den frikyrkliga rörelsen hade en stor betydelse för 
den tidiga samerörelsen, vilket till exempel avspeglar sig i den religiösa inriktning som anges 
i stadgarna för Vilhelmina-Åsele lappförening. I olika sammanhang anklagades också same
aktivisterna för att rörelsen var antireligiös. Det var därför en styrka att flera av de tidiga sa
meledarna var aktiva kristna vilket tog udden av dessa påståenden.75 Folkrörelserna, och då 
framför allt nykterhetsrörelsen och den frikyrkliga rörelsen, var mycket starka i Västerbotten, 
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något som kan ha varit en bidragande faktor till att den samiska etnopolitiska mobiliseringen 
utgick från länet.76 

Även kvinnorörelsen spelade en roll för de tidiga sameföreningarna, vilket inte minst mar
kerades genom bildandet av en samisk kvinnoförening, Fatmomakke och Åsele Lappska 
kvinnoförening, i mars 1905. Initiativtagarna till föreningen hade haft kontakter med Fredrika 
Bremer-förbundet och erhöll också ett stipendium av förbundet för att studera föreningsverk
samhet. Någon uttalad kvinnopolitisk målsättning hade dock inte den nystartade föreningen. 
Dess syfte följde de allmänna samepolitiska linjer som angivits av Centralförbundet och 
Fatmomakke lapp förening.77 Målsättningen bör därför snarast ha varit att engagera de samiska 
kvinnorna i föreningsverksamheten. Arbetarrörelsen hade däremot en mer begränsad påverkan 
på den tidiga samerörelsen. Förutom Hans Magnus Nilsson tycks inga av de tidiga same
ledarna ha påverkats av denna politiska rörelse. Samerörelsen påverkades givetvis även av de 
nationalistiska strömningarna i de nordiska länderna och i omvärlden. Den påverkan är dock 
mer allmän och diffus och uttrycks inte uttalat av de svenska samerna under denna period. 

Efter stormen och under stiltjen - samisk politisk aktivitet 1906-
1916 
Från 1906 gick samerörelsen, efter de synnerligen aktiva åren i början av 1900-talet, i viss 
mån i dvala.78 Den kvarvarande sameföreningen i Fatmomakke fortsatte dock sitt arbete. Nya 
stadgar för föreningen antogs 1906 och i samband med detta ändrades även namnet till 
Vilhelmina-Åsele lappars arbetsförening. När föreningens stadgar trycktes 1912 skedde detta 
under namnet Vilhelmina och Åsele Lappars Enskilda Arbetsförening.79 Förening hade pro
blem med ett sviktande intresse bland medlemmarna redan under 1905, men den förmådde 
trots detta arbeta vidare och medlemsantalet stabiliserade sig.801 och med att Centralförbundet 
samt de övriga lokala sameföreningarna hade upphört tycks arbetet ha inriktats på lokala och 
regionala förhållanden. Hösten 1906 agerade till exempel föreningens ordförande Hans 
Magnus Nilsson för att protestera mot förslaget till ny byordning för Västerbotten. Eftersom 
förslaget kom vid en tidpunkt då de flesta renskötarna befann sig ute med sina renhjordar och 
inte kunde nås med kort varsel kunde inte föreningen samlas för en aktion. Trots detta lyck
ades Nilsson engagera de kvarvarande samerna i de båda lappbyarna i Vilhelmina till en kraft
full protest mot stora delar av den föreslagna byordningen. Det blev samtidigt en protest mot 
delar av den samepolitik som bedrevs.81 

Föreningen agerade även i samband med ett dubbelmord på två svenskar, en nybyggare 
och en folkskollärare, vilket utfördes i byn Lövberg i augusti 1915. Händelsen kom att blixt-
belysa de kvardröjande spänningarna mellan den bofasta befolkningen i lappmarken och 
samerna och även Umeå Nya Tidnings fortsatt negativa hållning gentemot samerna. Morden 
förövades av en norsk same, som därefter dränkte sig själv. Förövaren betecknades i polis
rapporten som psykiskt sjuk men dådet väckte ändå starka känslor mellan nybyggarna och 
samerna.82 Umeå Nya Tidning sade sig ha fått information redan före morden att de gamla 
spänningarna mellan samerna och nybyggarna i lappmarkerna åter ökat. På grund av dådet 
ansåg sig tidningen nu vara skyldig att återge en insändare från nybyggarsidan vars under
tecknare betecknades som mycket trovärdiga. Denna var genomsyrad av en nedlåtande in
ställning till samerna, som beskrevs som den svenska statens bortskämda barn. Insändaren 
kopplade också direkt samman våldsdådet med den politiska mobiliseringen bland samerna i 
böljan på 1900-talet: 

Dådet [...] är ej, som man först antog, utfört under ett plötsligt påkommande vansinne, utan enligt 
hvad som senare kommit i dagen, var detsamma öfverlagt långt på förhand och var ganska säkert 
en hämndeakt mot nybyggarna. [ —] Alltsedan den berömda agitationen bland lapparna tog sin 
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början har man vetat, att hämnd planlagts mot nybyggarna. Detta är så väl bekant och bevisen så 
många, att detta faktum icke kan jäfvas.83 

Avslutningsvis levererades uttalade hot om att nybyggarna fortsättningsvis inte skulle vara 
lika överseende med samerna utan att de i stället skulle börja skipa egen rättvisa.84 Mordet 
sågs alltså som en fortsättning och upptrappning av den politiska kamp som bedrivits av sa
merna. De i insändaren framförda åsikterna kunde inte direkt tillskrivas Umeå Nya Tidning, 
men det faktum att tidningen publicerat så pass grava anklagelser antyder trots allt att den inte 
ställde sig främmande till dessa tankegångar. I en artikel i november samma år visade tidning
en att den till fullo delade den allmänt nedlåtande inställningen till samerna.85 På grund av att 
de renskötande medlemmarna i sameföreningen var spridda och inte kunde samlas, dröjde det 
ända till januari 1916 innan den agerade i frågan. Vid föreningens årsmöte beslutades då om 
att en insamling skulle startas till förmån för de efterlevande till offren.86 Dessutom författades 
en protestskrivelse som publicerades i U meå Nya Tidning samma månad. I skrivelsen reage
rade sameföreningen kraftigt mot den i tidningen återgivna insändaren, där förtal och hotelser 
hade uttalats under anonymitetens slöja. Att någon som helst sanning skulle finnas i anklagel
serna bestreds och sameföreningen ställde sig dessutom kritisk till att tidningen över huvudta
get publicerat insändaren. I en något syrlig redaktionell kommentar till sameföreningens pro
testskrivelse menade Umeå Nya Tidning att den var något senkommen. Sitt beslut att publice
ra insändaren försvarade tidningen återigen med att undertecknarna betraktades som trovärdi
ga. Umeå Nya Tidning fann sig dock föranledd till en halv ursäkt och framhöll att om upp
gifterna inte var korrekta så beklagade tidningen detta.87 

Torkel Tomasson, som hade varit en av de mer framträdande samiska företrädarna under 
den föregående perioden, deltog troligen inte aktivt i Vilhelmina-Åsele sameförenings arbete 
under denna period. Åren 1906-1915 bedrev han sina studier i Stockholm och Uppsala och var 
därmed till viss del avskärmad från det direkta arbetet inom föreningen.88 Tomasson förhöll 
sig dock ingalunda inaktiv i s amepolitiska frågor. I en rad olika tidningsartiklar tog han upp 
diverse viktiga frågor inom samepolitiken och försökte ge samernas syn på dessa. Med beto
ning på förhållandena i Västerbotten berörde han bland annat samernas kultur, situationen för 
renskötseln i allmänhet, renskötarnas förhållande till bönderna i Sverige och i Norge samt 
behovet av en revidering av renbeteslagstiftningen.89 Denna livliga aktivitet från Tomassons 
sida visar att han inte släppte sitt intresse för samiska frågor och förklarar också varför han på 
ett så självklart sätt skulle komma att återta sin ledande ställning inom samerörelsen. 

Även Gustav Park gjorde sig för första gången på allvar bemärkt på det samepolitiska om
rådet under denna period. I en skrivelse till landshövdingen i Norrbotten 1912 tog Park upp en 
rad problem inom renskötseln i Arjeplog, frågor han hade diskuterat med renskötarna från 
sina gamla hemtrakter. Han presenterade därför ett reformförslag för renskötseln i området, 
vilket bland annat gick ut på att begränsa renantalet i byarna, att införa en maximering av det 
individuella renägandet samt även att begränsa den bofasta befolkningens skötesrenar. Året 
därpå kom Parks skrivelse att figurera i r iksdagen genom att den citerades utförligt i en mo
tion av Ernst Hage och Carl Lindhagen med flera där krav framfördes på en begränsning av de 
bofastas reninnehav.90 

Samisk mobilisering på andra sidan Kölen 
Även i Norge startade en etnopolitisk mobilisering och organisering av samerna kring sekel
skiftet. Åren 1907-1910 bildades ett antal lokalföreningar på det sydsamiska området och 
målsättningen att även här bilda en riksorganisation var central från början. Detta lyckades 
dock inte och i likhet med lokalföreningarna i Sverige blev de norska sameföreningarna inte 
långlivade. Sydsamernas mobilisering i Norge hade influerats av de samiska organiserings
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strävandena på den svenska sidan av gränsen. Elsa Laula utgjorde en direkt länk mellan den 
politiska aktiviteten bland sydsamerna i Sverige fram till 1905 och de senare mobiliserings-
försöken bland sydsamerna i Norge. Även Daniel Mortensson, som var den andra fram
trädande ledaren bland sydsamerna i Norge, hade sina rötter och sin uppväxt på bägge sidor av 
gränsen. Det var liksom i Sverige framför allt renskötselns utsatta position i det sydsamiska 
området som låg bakom den samiska mobiliseringen där. I det nordsamiska området tog sig 
mobiliseringen andra former. Samerna var här i majoritet i vissa områden och hade därför 
potentiellt sett en större politisk styrka att agera utifrån. Här var det mot förnorsknings-
politiken och dess åtgärder som de samiska aktivisterna agerade. Den samiska mobiliseringen 
växte sig starkare under 1900-talets första år och 1906 lyckades Isak Saba, genom ett val
samarbete med Arbeiderpartiet, som förste same bli invald i Stortinget. Där satt han under två 
mandatperioder innan han med knapp marginal förlorade valet 1912. Efter detta mattades ak
tiviteten av även på det nordsamiska området. Det gjordes i böljan på 1910-talet försök att 
starta lokalföreningar även där, men dessa upphörde snart.91 De första samiska mobiliserings
försöken i Norge ebbade därmed ut, eller som Harald Gaski har uttryckt det: "Den same
politiske vårlosning var vâre knopper som brast i kjolig vaer."92 

Både i norr och i söder startade de norska samerna dessutom egna tidningar, i likhet med 
samerna i Sverige. De norska samernas språkrör kom att bli långt mer framgångsrika än LET 
både i fråga om hur länge de fanns och hur ofta de gavs ut, om än även de så småningom lades 
ner. Sagai Muittalœgje hette nordsamernas tidning, vilken kom ut varannan vecka under peri
oden 1904-1911. Sydsamernas tidning, Waren Sardne, gavs ut en gång i veckan mellan 1910-
1913 med undantag av tidningens sista månader då den började få problem med utgivningen. 
På 1920-talet återuppstod Waren Sardne och gavs ut under åren 1922-1927.93 Sammanfatt
ningsvis var den samiska mobiliseringen i Norge från sekelskiftet och fram till världskrigets 
första år starkare och mer framgångsrik än de samiska försöken i Sverige. Motståndet från 
statsmakterna i Norge, med förnorskningspolitiken i förgrunden, var dock hårdare än i 
Sverige, vilket medförde att samerna i Norge trots detta inte fick något genomslag för sina 
krav. Den etnopolitiska mobiliseringen i Norge omfattade dessutom både norr och söder, 
medan samerna i Norrbotten till stor del stod utanför samerörelsens aktiviteter i Sverige. 

Sammanfattande analys 
Perioden 1900-1916 markerade startskottet för den etnopolitiska mobiliseringen bland 
samerna i Sverige. Mobilisering tog sin böljan vid sekelskiftet 1900 och höll i sig fram till 
mitten av decenniet då även de första samiska organisationerna bildades. Centrum för den 
politiska aktiviteten låg framför allt i Västerbotten och de mer framträdande samiska ledar
gestalterna var Elsa Laula och Torkel Tomasson. Även samerna i Jämtland och södra Norr
botten påverkades av VästerbottenssamernaF aktivitet och böljade vara politiskt aktiva. Mobi
liseringen var uttalat reaktiv i sitt initialskede, men förmådde sedan att bibehålla och till och 
med utvidga det politiska engagemanget under en period och kan därför sägas ha övergått i en 
aktiv fas. När försök gjordes 1904 att inordna mobiliseringen i mer organiserade former 
ebbade dock engagemanget snabbt ut, och efter 1905 gick samerörelsen in i en passiv fas som 
varade under återstoden av perioden. 

Det var framför allt den konkurrens renskötseln i Västerbotten upplevde från jordbruksnä
ringen som föranledde mobiliseringen. Den direkt utlösande faktorn var dock renbeteslagstift
ningen, vilken i renskötarnas ögon försämrade renskötselnäringens ställning i förhållande till 
jordbruket. I grunden var det alltså en kombination av en konkurrenssituation i det lokala 
rummet, där jordbruket i allt större utsträckning inkräktade på renskötselns ekologiska nisch, 
och ett kolonialt förhållningssätt centralt, vilket givits uttryck i en renbeteslagstiftning där 
renskötselns behov och renskötarnas kunskaper inte tillgodosågs, som utgjorde incitamentet 
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for mobiliseringen. De samiska kraven fick inledningsvis ett relativt positivt bemötande från 
länsmyndigheterna. I takt med att kraven skärptes blev dock länsmyndigheterna allt mer rest
riktiva i sitt förhållningssätt till de politiskt aktiva samerna. Sameföreträdarnas kunskaper och 
representativitet ifrågasattes och försök gjordes att undergräva deras auktoritet gentemot ren
skötarna. De starka reaktionerna bidrog till att mobiliseringen bland samerna ebbade ut. 
Länsmyndigheterna i Västerbotten delade inte alla delar av "lapp skall vara lapp"-ideologins 
syn på samerna, till exempel ansågs samerna vara dugliga jordbrukare och inte enbart lämpade 
för renskötseln. Däremot grundade länsmyndigheterna sitt agerande i en socialdarwinistisk 
grundsyn på samerna, vilket blev tydligare när de samiska kraven växte och kanske framför 
allt när den politiska mobiliseringen började ta sig organisatoriska former. 

Också moderniseringens inflytande på den samiska mobiliseringen var tydlig. Att aktivi
teten inte enbart förblev begränsad till Västerbotten utan även kom att omfatta en större 
geografisk region, som innefattande samer i grannlänen, visade hur samhällets modernisering 
effektiviserat kommunikationerna. Därigenom möjliggjordes förbättrade kontakter mellan 
samerna, de geografiska och mentala avstånden krympte. Den politiska moderniseringen hade 
även bidragit till att minska betydelsen av lokala och regionala skiljelinjer mellan olika 
samegrupper. Detta medförde att bilden av samerna som en etnisk gemenskap, där skillna
derna inom gruppen uppfattades som mindre än de utåt mot andra grupper, böljade få en star
kare förankring bland samerna. Den samiska identitetens innehåll böljade förändras. Sam
hällets ekonomiska modernisering hade däremot ingen direkt påverkan på den etnopolitiska 
mobiliseringen. Effekterna av denna utveckling var mer påtagliga i de nordligare delarna av 
Norrbotten, bland annat genom gruvnäringens expansion, men samerna där förhöll sig trots 
detta politiskt passiva. 

Inledningsvis berörde kraven som framfördes endast renskötseln. Successivt utvidgades de 
emellertid. De ledande sameföreträdarna såg samerna som ett folk och strävade därför efter att 
stärka deras ställning som grupp. Detta blev framför allt påtagligt när Elsa intog en ledande 
position inom samerörelsen. Hennes betoning av en värdegemenskap och etnisk samhörighet 
mellan samer inom renskötseln och samer utanför näringen var tydlig. De krav hon framförde 
baserades på samerna som grupp, oavsett näring. Samerna borde erhålla samma medborger
liga rättigheter och skyldigheter som den övriga befolkningen. Hon framförde dessutom krav 
på att samerna skulle tillerkännas äganderätt till markerna ovanför odlingsgränsen. Dessa 
idéer var framträdande när Lapparnes Centralförbund bildades 1904. Förbundet krävde en 
förändring av samepolitiken, där samerna skulle tillerkännas en position inom politikområdet. 
Som förbundets språkrör framträdde Lapparnes Egen Tidning, LET, som började ges ut 1904 
med Tomasson som redaktör. I tidningen lyftes den samiska kulturen fram och betonades och 
detta kan ses som ett första försök till kulturell reorganisering, ett försök att omvärdera samisk 
kultur och skapa en större stolthet över det samiska. Tidningen lades ner 1905 när mobilise
ringen böljade ebba ut. 

Bildandet av samiska organisationer var ett försök till en politisk reorganisering av same
rörelsen. Målsättningen var att kanalisera det politiska engagemanget bland samerna i en form 
anpassad efter det svenska samhällets struktur, det vill säga efter de vägar det fanns för 
gruppintressen att göra sig gällande. Som förebild och inspirationskälla för samerörelsens 
organisationsförsök tjänade folkrörelserna. Denna modell visade sig dock vara svår att appli
cera i en samisk kontext där hänsyn skulle tas till renskötselns kalender. Att engagemanget 
avtog berodde inte i sig på bildandet av de samiska organisationerna. Däremot lyckades dessa 
inte bibehålla engagemanget. Sameföreträdarna insåg att samiska organisationer var en nöd
vändig förutsättning för att samerna skulle kunna stärka sin ställning och förbättra möjlighe
terna att kunna påverka sin situation. De var dessutom viktiga för att kanalisera samernas 
engagemang. Försöket med att ge ut LET visade också de samiska företrädarnas medvetenhet 
om behovet att nå ut med sitt budskap, där en egen tidning utgjorde en central kanal för detta 
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syfte. Samtidigt innebar den begynnande organiseringen bland samerna att de tagit ett bety
delsefullt steg mot ett mer självständigt förhållningssätt gentemot statsmakterna. 



Kapitel 4 - Det första erkännandet, 1917-1923 

Ar 1918 ett bud vi höra får 
en kallelse som svävar 
bland Lapplands höga fjäll 
Ja, ifrån norr till söder 
från öster och till väst 
nu manar samma hälsning: 
O, må vi vakna upp! 

Till möte vi nu samlas 
i staden Östersund 
i februari månad 
den femte detta var 
Nu hand i hand man tager 
och hälsningen blir den: 
Välkommen hit till mötet 
att strida för vår rätt 

Nu Vilhelmina-Åsele förening 
har sammanslutit sig 
och möte skall strax hållas 
i staden Östersund. 
Så att inte lagens piska 
skall bli vår tuktoman 
och svenska folket ställa 
de lagar som de vill ja, salen där uppfylles 

allt intill sista plats1 

I trupp, i trupp marscheras 
till Missionshuset fram 

Och här på stadens gator 
en skara nu man ser 
i brokigt sydda koltar 
som tågande gå fram 

Så skildrade Maria Ringdahl i visans form det första samiska landsmötet i Sverige som hölls i 
Östersund 1918, där hon var en av de samiska deltagarna. Landsmötet hade en central bety
delse för den samepolitiska rörelsen och var den viktigaste enskilda händelsen under denna 
period. Vilken betydelse fick då landsmötet för samerörelsen? Vilka konsekvenser fick mötet 
för det politiska engagemanget och innebar det någon förändring av statsmakternas inställning 
till samerna? Förutom landsmötet kom perioden inledningsvis att präglas av en aktiv samerö
relse. Samma år som landsmötet startade Torkel Tomasson även utgivningen av Samefolkets 
Egen Tidning, SET. Denna kom snabbt att framstå som ett viktigt språkrör för samerörelsen. 
Hur utnyttjade Tomasson tidningen och vilka budskap förmedlade han där? 

Även statsmakterna agerade i de samepolitiska frågorna. En utredning tillsattes 1919 som 
skulle se över samefrågan i sin helhet. Den fick benämningen 1919 års lappkommitté och var 
central eftersom den fick till uppgift att se över stora delar av den svenska samepolitiken. 
Främst var dess uppgift att se över renbeteslagstiftningen, men även andra uppgifter ingick. 
Vilka möjligheter hade samerna att påverka kommitténs arbete? Samma år undertecknades 
även en renbeteskonvention med Norge vilken reglerade den transnationella renskötseln mel
lan länderna. För de svenska samerna innebar konventionen stora inskränkningar av betes
markerna och en följd av detta var att tvångsförflyttningar av renskötare från de nordligaste 
lappbyarna till byar längre söderut i länet inleddes. Hur uppmärksammades konventionen och 
dess effekter i SET? 

Renskötseins utveckling under perioden 
Renskötseln var under slutet av 1910-talet och böljan av 1920-talet inne i en återhämtnings-
och återuppbyggnadsfas. Under första världskriget, med dess ransoneringar och brister på 
födoämnen, hade renskötseln en god möjlighet att fylla en viktig funktion. Näringen var 
emellertid inne i en nedgångsperiod beroende på rensjukdomar och svåra väderleksförhållan
den under åren närmast före krigsutbrottet. Trots stigande priser på renskötselprodukter under 
krigsåren hade renskötseln därför svårt att tillmötesgå efterfrågan. I stället drabbades många 
renskötare av problem på grund av de höjda priserna på andra varor. Den officiella renräk
ningen 1921 visade att renantalet hade sjunkit kraftigt under den föregående tioårsperioden. 
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Totalt hade antalet renar minskat med 41 procent och uppdelat på de tre länen låg minskning
en på 31 procent för Norrbotten, 63 procent för Västerbotten samt 45 procent för Jämtland. 
Minskningen i Västerbotten sågs dock som nödvändig av statsmakterna på grund av problem 
inom renskötseln i länet. Genom de dåliga åren fanns det en stor tillväxtpotential inom nä
ringen. Åren efter världskrigets slut kom också att präglas av goda renbetesförhållanden och 
en relativt stadig tillväxt inom näringen.2 Trots den begynnande återhämtningen tycktes det 
bland många renskötare råda ett starkt missmod rörande renskötselns framtidsutsikter. Detta 
missmod återgavs av Tomasson i SET. Enligt honom ansåg många renskötare att näringen 
ohjälpligt var på tillbakagång.3 Denna syn på renskötselns framtid mötte Tomasson också 
bland ledamöterna inom 1919 års lappkommitté som tillsattes för att utreda renskötselfrågan. 
Kommitténs sekreterare, Philip Aastrup, kommenterade i ett PM riktat till den dåvarande 
statsministern, Oscar von Sydow, renskötselns framtid i Sverige: 

Säkert torde vara att områdena [som utnyttjas av renskötselnäringen] i framtiden komma att än 
ytterligare begränsas och att genom den fortsatta koloniseringen av landet och utnyttjandet av 
dess tillgångar renskötseln kommer att i sinom tid trängas undan till sådana trakter som icke kun
na på annat sätt rationellt utnyttjas.4 

Renskötseln betraktades som en näring stadd i reträtt. Lappfogden i Norrbottens norra lapp
fogdedistrikt, J O Holm, påpekade vid olika tillfällen vilka intrång renbetesmarkerna blivit 
föremål för genom den begynnande industrialiseringen Detta hade fatt allvarliga följder för 
renskötseln men hade genomförts utan ersättning till renskötarna. Varken anläggandet av gru
vorna i Kirunaområdet eller byggandet av Ofotenbanan hade föranlett ersättningar till lapp
fonden, trots att renskötarna i framför allt Kaalasvuoma och Rautasvuoma lappbyar hade för
lorat viktiga betesmarker och därigenom hade drabbats av stora problem i sin renskötsel.5 De 
stora problemen inom renskötseln medförde att utgifterna för fattigvårdsåtgärder till samerna 
steg kraftigt. Detta uppmärksammades bland annat av lappfogde Abraham Staaff i Jämtland 
som i sin verksamhetsberättelse för 1917 framhöll de hastigt stigande nivåerna på fattigvårds
kostnaderna för samerna. Bara mellan åren 1900 och 1917 hade den så kallade lappfattigvår
den i länet ökat med i runda tal 150 procent, från knappt 9.000 kronor till cirka 22.570 kro
nor.6 För att motverka problemen och utslagningen inom näringen samt för att minska kostna
derna för lappfattigvården utverkade statsmakterna vid flera tillfällen under 1910-talet och 
början av 1920-talet reninköpslån för att stödja näringen.7 Renskötselns problem berodde dock 
endast delvis på försämrade betesförhållanden och rensjukdomar enligt statsmakternas sätt att 
betrakta saken. I linje med den rådande "lapp skall vara lapp"-synen framhölls även det fak
tum att ett ökande antal renskötarfamiljer inte längre levde som nomader som en orsak till 
näringens problem. Den ökande bofastheten bland renskötarna medförde att de försummade 
vården av renhjordarna.8 

Renskötselnäringen i Sverige genomgick dessutom, förutom dessa mycket konkreta pro
blem stora förändringar under 1900-talets böljan, vilka skulle komma att fa mycket långtgå
ende verkningar. Den extensiva renskötselmetoden böljade allt mer ersätta den intensiva ren
skötseln i s tora delar av renskötselområdet. I Norrbottens norra distrikt var denna förändring 
tydligt märkbart. I de fyra nordligaste lappbyarna hade förändringen av renskötselmetod redan 
skett, vilket tillskrevs inflyttningen av renskötare från Kautokeino efter den ryska gränsspärr
ningen av den norsk-finska gränsen 1852. De omfattande tvångsförflyttningarna av samer från 
dessa lappbyar som inleddes 1919 skulle komma att accelerera omläggningen av renskötseln i 
en mer extensiv riktning även i det övriga renskötselområdet. Under 1900-talets första år bör
jade även de övriga lappbyarna inom distriktet att gå över till den extensiva renskötseln, del
vis till följd av omflyttningar av renskötare norrifrån. Den intensiva renskötseln dröjde sig 
kvar längst inom de två sydligaste byarna inom distriktet, Mellanbyn och Sörkaitum, men i 
början av 1920-talet hade även dessa båda byar anammat den extensiva renskötseln.9 Även 
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inom Norrbottens södra lappfogdedistrikt började den extensiva metoden att få fotfäste och 
också här hade detta samband med tvångsförflyttningar från de nordligaste lappbyarna även 
om förändringar mot en mer extensiv renskötsel redan tidigare hade böljat visa sig. Enligt 
Israel Ruong berodde dessa tendenser på en ökande penninghushållning.10 Någon omläggning 
av renskötseln i det södra distriktet från intensiv till extensiv metod skedde dock inte under 
denna period. Även inom Västerbotten och Jämtland hade renskötseln börjat utveckla sig i en 
mer extensiv riktning. Frågan om den intensiva kontra den extensiva renskötselmetoden be
rördes dock i liten utsträckning av samerna själva under perioden. Tomasson berörde frågan 
på landsmötet 1918, men i SET:s spalter förekom frågan mycket sparsamt.11 

Förspelet till landsmötet 
Samernas första landsmöte i Östersund 1918 var en milstolpe i samisk historia. Det markerade 
samtidigt på ett mycket påtagligt sätt att den politiska aktiviteten bland samerna åter hade 
vaknat och att samerörelsen var på frammarsch. Inledningsvis skall dock bakgrunden till mö
tet behandlas. 

Inspirationen - det första samiska landsmötet i Trondheim 1917 
Den direkta inspirationen och förebilden till de svenska samernas landsmöte hämtades från 
Norge och det samiska landsmöte som arrangerades där 1917. Initiativet till landsmötet togs 
av Brurskankens samiske kvindeforening, en av sameföreningarna på sydsamiskt område, 
vars ordförande och drivande kraft var Elsa Laula, nu gift Renberg. Hon hade redan gjort sig 
känd för sitt arbete för samernas rättigheter i Sverige och hade fört med sig detta engagemang 
till Norge. Att initiativet till ett landsmöte togs av sydsamer var ingen tillfällighet. Liksom i 
Sverige var renskötarna i det sydsamiska området utsatta för en hård konkurrens om markerna 
med jordbruksnäringen. Denna pressade situation för rennäringen samt den förnorskningspo-
litik som bedrevs av de norska myndigheterna var orsakerna till att Renberg började arbeta för 
att få till stånd ett samiskt landsmöte. Med hjälp av ett statligt resebidrag på 1.000 Nkr samt 
1.200 Nkr i insamlade medel lades den ekonomiska grunden för landsmötet.12 Den 6 februari 
191713 öppnades så det historiska första samiska landsmötet, i Metodistkyrkan i Trondheim. 
Mötet dominerades av samer från de sydligare områdena. Av de runt 100 norska samer som 
fanns på plats kom till exempel endast två från Finnmark. På programmet stod renskötselnä
ringen, frågan om en revision av renbeteslagstiftningen, skolfrågan samt organisationsfrågan 
där mötet även skulle ta ställning till frågan om en ny samisk tidning eventuellt skulle star
tas.14 

Inledningsanförandet hölls av Elsa Renberg där hon bland annat betonade vikten av enighet 
mellan samerna som ett folk, oberoende av nationsgränser. Hon såg landsmötet som ett första 
steg mot att knyta samerna i Norge och Sverige närmare varandra. Samlingstanken lyckades 
dock inte få fäste ens vid landsmötet, då mötesdeltagarna snabbt delades i två läger. Den ena 
gruppen, med Elsa Renberg i spetsen, förespråkade ett vidmakthållande av en traditionell in
tensiv renskötsel med mindre renhjordar samt att samiskan skulle användas i undervisningen. 
Den andra gruppen, vars ledare var Daniel Mortensson, förespråkade i stället en satsning på 
att utveckla renskötseln i en mer extensiv riktning samt att norskan skulle utgöra det huvud
sakliga undervisningsspråket i skolan. Mortenssons linje sågs som mer moderat och fick ock
så stöd från de norska statsmakterna som var starkt representerade vid mötet. Myndigheternas 
representanter deltog dessutom mycket aktivt i debatterna, något som i viss mån bör ha be
gränsat samernas möjligheter att fritt diskutera sina frågor. Sprickan mellan de två samegrup
perna på landsmötet, liksom det faktum att mötet nästan helt saknade nordsamiska represen
tanter, utnyttjades skickligt av det norska lappväsendets representanter. Inte heller i organisa
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tionsfrågan kunde samerna ena sig och beslutet om en samisk centralorganisation sköts på 
framtiden, liksom även frågan om att starta en ny samisk tidning. Tills vidare accepterades ett 
erbjudande från tidningen Dagsposten i Trondheim där samerna skulle erhålla spaltutrymme 
för sina frågor. Landsmötet väckte dock stor uppmärksamhet och betecknades som en fram
gång.15 

Vid mötet deltog även ett 20-tal svenska samer, bland andra Torkel Tomasson och Andreas 
Wilks som hade tagit över som ordförande för Vilhelmina-Åsele lappförening 1913.16 Att de 
svenska samerna inte enbart deltog vid mötet som passiva observatörer visas av mötesproto
kollet: Förhandlingarna "om lappeloven [...] indlededes av den svenske lap kand.jur. Torkild 
Thomassen [sic!], som i et laengere foredrag [...] omtalte lappelovens forskjellige bestemmel-
ser".17 Tomasson gavs alltså äran att inleda diskussionen rörande den viktiga frågan om ren
beteslagstiftningen vilket tydligt visar den gränslösa dimensionen som i vissa sammanhang 
gjorde sig gällande i den tidiga samerörelsen. Landsmötet i Trondheim kom inte bara att tjäna 
som en inspirationskälla och förebild för samerna i Sverige, utan Tomasson menade i en arti
kel i SET 1939 att framgången för mötet var avgörande för att de svenska samerna året efter 
gavs möjligheter att genomföra det första samiska landsmötet på svensk mark. Enligt honom 
hade de svenska samerna troligen inte fått denna möjlighet om Trondheimsmötet blivit ett 
misslyckande.18 

Den utlösande faktorn -1917 års proposition till ny renbeteslag 
Enligt en uppgift av författaren och journalisten Valdemar Lindholm, som också deltog vid 
landsmötet i Trondheim, började de svenska samer som deltog vid mötet redan där diskutera 
ett liknande arrangemang i Sverige.19 Behovet av ett sådant möte fanns även för samerna på 
den svenska sidan av gränsen. Den svenska regeringen lade 1917 fram en proposition med 
förslag till ändringar av vissa delar av den gällande renbeteslagen. Denna proposition hade 
föregåtts av ett långvarigt utredningsarbete. Dessa utredningar kom att tillsättas på grund av 
den motion i riksdagen 1908 med Kronlund och Lindhagen som främsta namn, vilken om
nämndes i föregående kapitel.20 Propositionen innehöll ett flertal förslag till ändringar av den 
gällande renbeteslagstiftningen, mot vilka samerna i framför allt Västerbotten protesterade. 

Regeringen ansåg att ett behov förelåg att arbeta fram en helt reviderad renbeteslag, men 
att detta lämpligen borde uppskjutas tills dess att de pågående förhandlingarna med Norge 
rörande ett nytt avtal som reglerade den gränsöverskridande renskötseln mellan länderna hade 
avslutats. Det fanns dock vissa frågor inom renskötseln som redan nu var i behov av en änd
ring, varför ett förslag till en begränsad revidering av renbeteslagen ändå presenterades. Hu
vudfrågorna i propositionen rörde renskötares rätt att uppföra och inneha fasta bostäder på 
kronomark, huruvida kombination av renskötsel och jordbruk skulle tillåtas, vem som i lagens 
mening skulle betraktas som same och den därmed sammanhängande frågan om vem som 
hade rätt att utnyttja de rättigheter som i renbeteslagen tillerkändes samerna, en begränsning 
av de bofasta icke-samernas rättigheter att inneha skötesrenar inom Norrbotten till ett antal av 
20 samt en höjning av det maximala vitesbelopp som kunde utdömas enligt byordningen från 
100 till 500 kronor. Motiveringen till förslagen som presenterades av justitieministern Berndt 
Hasselrot genomsyrades av ett paternalistiskt förhållningssätt mot samerna. Propositionen var 
ett mycket tydligt uttalat exempel på "lapp skall vara lapp"-åskådningen.21 

Det liggande förslaget berörde i renskötarnas bostadsfråga endast deras rätt att uppföra 
fasta bostäder på kronans mark. Detta betraktades som olagligt och skulle nu förhindras. I 
motiveringen till det första utkastet av propositionen betonade dock Hasselrot att denna fråga 
gick djupare än så. Han menade att de samiska renskötarna måste ha en helt nomadiserande 
livsföring för att inte deras renskötsel skulle försummas och försämras. Att allt fler av ren
skötarna, framför allt bland fjällsamerna i Jämtland och Västerbotten och bland skogssamerna, 
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innehade fasta bostäder var inget som fick Hasselrot att se annorlunda på saken. Han menade 
tvärtom att det för framtiden mycket väl kunde bli aktuellt med ett förbud för renskötare att 
inneha en fast bostad. Hasselrot ansåg att det inte var önskvärt att bibehålla vare sig skogssa-
merna eller de bofasta fjällsam erna som renskötare. Att stödja renskötare som var på väg att 
slås ut f rån renskötseln till en bostad och eventuellt en jordbrukslägenhet var heller inte aktu
ellt. Han framhöll att samerna var anpassade till renskötseln medan andra näringar endast 
medförde misär för dem. Den nationalekonomiska aspekten av frågan, att dessa marker endast 
kunde utnyttjas av renskötseln, lyftes också fram. I fråga om vilka som skulle räknas som sa
nier, det vill säga renskötare, i renbeteslagens mening ville Hasselrot införa ett klart och tyd
ligt kriterium som skulle begränsa den krets av samer som kunde räknas som renskötare. Detta 
kriterium blev en kombination av härstamning och sysselsättning. För att kunna räknas som 
same i lagens mening krävdes det att en person dels hade samisk härstamning, dels att "fadern 
eller dennes fader drivit renskötsel såsom stadigvarande yrke" utan att detta hade kombinerats 
med jordbruk.22 

Propositionen remitterades till länsstyrelserna i de tre berörda länen för utlåtanden och för 
att renskötarna skulle höras över dess innehåll. De inbegärda remissyttrandena medförde en
dast marginella ändringar i propositionen. Lappfogdarna och länsstyrelserna i de tre länen 
stödde i stor utsträckning de framlagda förslagen. Inte heller samerna i de nordligare delarna 
av Norrbotten hade några större invändningar enligt de protokoll som fördes av lappfogden. 
Samer i södra Norrbotten, Västerbotten och Jämtland protesterade dock mot vissa punkter. De 
opponerade sig bland annat mot paragraferna rörande renskötarnas rätt att uppföra fasta bostä
der samt vem som var att räkna som renskötare. Hasselrot ställde sig dock mycket skeptisk till 
de invändningar som kommit från samer i Jämtland och Västerbotten.23 Desto större vikt lade 
han vid den uppskattning som förslaget hade rönt "inom de nordligaste lappmarkssocknarna, 
där såsom bekant renskötseln står högst."24 

Den ringa respons samerna hade fått på sina synpunkter och de allvarliga konsekvenser 
som framför allt samerna i Västerbotten ansåg att dessa nya bestämmelser kunde fa om de 
infördes i renbeteslagen gjorde att samerna insåg behovet av att agera. Väl hemkomna från det 
samiska landsmötet i Trondheim började Andreas Wilks och Torkel Tomasson att arbeta med 
frågan. Vid Vilhelmina-Åsele lapp förenings årsmöte i mars diskuterades propositionen och 
kritiken var stark mot dess innehåll. Vid mötet presenterades också en motion till riksdagen 
som förberetts med anledning av regeringspropositionen. Motionen var skriven av liberalen 
Erik Hellberg och gick ut på att skydda de bofasta samernas intressen. Mötet beslutade därför 
att sända Wilks samt Valdemar Lindholm till Stockholm för att där föra fram samernas åsik
ter. Två möten inför intresserade riksdagsledamöter arrangerades där de redogjorde för hur 
samerna i Västerbotten såg på frågan. De menade att förslagen baserade sig på renskötarnas 
förhållanden i Norrbotten, men att förhållandena i de sydligare renskötselområdena skilde sig 
mycket från dessa. Det var dessutom orimligt att dessa förändringar skulle genomföras utan 
att samerna hördes i frågan. Mötena gav ett positivt gensvar från de närvarande riksdagsleda
möterna.25 

När Hellbergs motion lades fram inför riksdagen i april 1917 stöddes den därför av ett stort 
antal ledamöter. I motionen kritiserades propositionen som ansågs bristfällig på flera punkter. 
Motionärerna menade att den var ett typiskt exempel på den svenska samepolitikens problem. 
Lagstiftningsåtgärder i samefrågor arbetades alltid fram av svenska ämbetsmän, medan de 
egentliga sakkunniga i dessa frågor, samerna själva, aldrig gavs tillfälle att ge sin syn på sa
kernas förhållande. Norge lyftes fram som ett föredöme, med det nyligen avhållna samiska 
landsmötet som det mest talande exemplet. Därför krävdes att behandlingen av propositionen 
skulle skjutas upp för att ge samerna en möjlighet att diskutera frågan på ett allmänt same
möte.26 Motionen gick vidare till lagutskottet för ett utlåtande. Utskottsmajoriteten gick i stort 
sett helt på propositionens linje och menade för sin del att samerna givits goda möjligheter att 
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yttra sig över förslaget. De ansåg därför att ett allmänt samemöte inte skulle frambringa ett 
annorlunda resultat i fråga om samernas inställning till propositionen, än de olika lokala mö
ten som lappfogdarna hade hållit.27 

I en reservation från en minoritet av lagutskottets medlemmar, med Carl Lindhagen som 
första namn och författare, gjordes dock invändningar mot detta. Reservanterna menade att 
vissa av de föreslagna paragraferna i propositionen var av mindre vikt och kunde godkännas. 
Detta gällde bland annat det förhöjda vitesbeloppet i byordningen och begränsningen av de 
bofastas reninnehav. Förslagen rörande bestämmelserna om renskötarnas bostadsförhållanden 
samt begränsningen av vilka samer som skulle omfattas av rättigheterna i renbeteslagen borde 
däremot inte drivas igenom. Reservanterna menade att dessa var alltför centrala och omväl
vande för samerna för att inte kunna skjutas upp i avvaktan på en fullständig omarbetning av 
renbeteslagen, och dessutom borde samerna själva ges en möjlighet att yttra sig över frågorna 
vid ett allmänt landsmöte. Definitionen av vem som var att räkna som same fanns även med i 
omarbetad form i reservanternas förslag, men där endast i avseende att skilja mellan samer 
och svenskar i fråga om skötesrenar.28 

Efter detta gick frågan vidare till riksdagen för avgörande. Där blev den föremål för en om
fattande debatt där striden stod mellan utskottsmajoritetens linje och reservanternas motför
slag. Många av propositionens försvarare var uttalade förespråkare av "lapp skall vara lapp"-
politiken. Med paternalistiska argument kring skyddande och bevarande av nomaderna, lik
nande de som framförts av Hasselrot i propositionen, ville de driva igenom sin linje. Det gäll
de att med mild hand styra nomaderna för deras eget bästa, vilket de menade att motståndarna 
inte förstod. De stödde sig dessutom på de expertutlåtanden som låg till grund för förslagen i 
propositionen. Det var samerna i Norrbotten som var de äkta nomaderna, de goda renskötarna. 
De samer i de sydligare delarna av detta län och i Västerbotten och Jämtland som protesterat 
mot förslagen var degenererade och förvekligade renskötare.29 Deras uttalanden rörande ren
skötseln var därför av litet värde. Den nye justitieministern Steno Stenberg hade desto större 
tillit till "de resultat, till vilka de erfarna män kommit, som av regeringen haft uppdrag att göra 
undersökningar i frågan, och om vilkas sakkunskap och opartiskhet icke kan råda något tvi
vel."30 

Motståndarna, som förespråkade reservanternas förslag, var av en annan åsikt. Även om 
också vissa av dem förde fram liknande paternalistiska argument som propositionens före
språkare, fanns det trots allt ett antal riksdagsledamöter som ville genomdriva en mer positiv 
syn på samerna som en minoritet. De menade att det var orimligt att genomföra dessa förslag 
vilka skulle innebära ett stort steg tillbaka, framför allt för samerna i Västerbotten och Jämt
land. Att bofasthet bland renskötarna skulle medföra att de förvekligades och att renskötseln 
försämrades ansågs inte bevisat och att därför för framtiden förbjuda kombinationen bofasthet 
och renskötsel var felaktigt. I en ironisk ordvändning berörde Lindhagen dessa farhågor och 
frågade "varför endast vi svenskar skola fa bli förvekligade"? Att samerna fatt yttra sig på 
korta möten inför lappfogden utan möjligheter att förbereda sig var inte att ge dem reella möj
ligheter att granska och kommentera det föreliggande förslaget. De borde därför beredas möj
lighet att samla sig till ett allmänt möte för att där grundligt diskutera dessa frågor, vilket var 
ett rimligt krav. Samernas människovärde måste respekteras. I omröstningen kom kamrarna 
till skiljaktiga beslut. Första kammaren följde utskottsmajoritetens linje, medan Andra kam
maren röstade för reservanternas förslag.31 Frågan återremitterades därför till lagutskottet som 
med en mindre jämkning föreslog att riksdagen skulle anta reservanternas förslag, vilket den 
också gjorde. Endast delar av den ursprungliga propositionen antogs därför, medan de övriga 
delarna sköts på framtiden till dess samerna hade kunnat samlas till ett möte för att diskutera 
dessa frågor. Det kommande samiska landsmötet beviljades sedermera även ett statligt bidrag 
på 4.000 kronor.32 
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Detta var givetvis en stor framgång för lappföreningen som nu på allvar kunde inleda ar
betet med att förbereda landsmötet. Ett extra möte hölls under midsommarhelgen i Fättjaur för 
att förbereda frågan inför det ordinarie föreningsmötet i juli. Vid mötet i Fättjaur deltog totalt 
27 samer, representerande alla tre länen, och dessutom deltog även Valdemar Lindholm samt 
de inbjudna norska gästerna Daniel Mortensson och Ellen Lie.33 En arbetsgrupp tillsattes som 
skulle ansvara för att utarbeta ett program för landsmötet. Frågan om att inrätta en samisk 
centralorganisation samt att återigen starta en samisk tidning kom även upp vid mötet. Det 
nya i denna diskussion var att planer fanns på att göra dessa till gemensamma organ för sa-
merna i Sverige och Norge. Målsättningen var därmed ett organiserat samiskt samarbete över 
riksgränsen. Dessutom skulle denna organisation baseras på lappbyarna som lokala enheter. 
Enligt tidningsuppgifter fattade mötet också ett beslut om att bilda ett lapparnas centralför
bund samt att starta ett samiskt tidningsorgan. Dessa beslut blev dock upphävda bara några 
dagar senare, till synes på grund av interna konflikter inom gruppen som fattat beslutet.34 

Vid det ordinarie årsmötet i början på juli framhöll Torkel Tomasson att det ännu var allt
för tidigt för mer vidlyftiga planer på en riksorganisation och en tidning. Arbetet borde i stäl
let i första hand inriktas på att förankra idén om ett landsmöte på det lokala planet. Frågan om 
en mer utvecklad organisatorisk verksamhet fick anstå. Detta blev också vägledande vid det 
fortsatta förberedelsearbetet och därmed släpptes även tanken på ett utvecklat samarbete med 
samerna i Norge.35 En bidragande orsak till detta beslut kan också ha varit de rykten som flo
rerade i bygden efter Fättjaurmötet. Mötet låg utanför föreningens ordinarie verksamhet vilket 
bidrog till misstankar. Att den uttalade socialisten Daniel Mortensson var inbjuden, samt att 
mötet var slutet lugnade inte sinnena. Samerna misstänktes för att planera att, vid händelse av 
en konflikt mellan Sverige och Norge, göra gemensam sak med samerna i Norge med avsikt 
att bilda en egen stat. Misstankarna ledde till att landsfiskalen genomförde en undersökning i 
frågan.36 Arbetet med att planera landsmötet fortsatte dock och efter flera möten under hösten 
färdigställdes programmet för landsmötet och inbjudningar skickades ut. Östersund hade ut
setts till mötesort främst med hänsyn till samerna i Jämtland. Däremot räknade de ansvariga 
för förberedelserna inför landsmötet inte med något större deltagande från Norrbotten.37 

1918 års landsmöte 
De centrala frågorna som skulle tas upp till diskussion på landsmötet var förslaget till ny ren
beteslagstiftning, skolfrågan och organisationsfrågan. I inbjudan, vilken vände sig till alla 
samer i Sverige och Norge, riktade sig lapp föreningen framför allt till ordningsmännen i lapp
byarna och uppmanade dem att informera om mötet. Även till Norrlandspressen riktades en 
vädjan om att sprida information om den stundande tilldragelsen.38 Målsättningen var att ett så 
stort antal samer som möjligt skulle delta: 

Alldenstund på landsmötet sålunda kommer att förhandlas lagstiftningsfrågor, som på det inti
maste berör lappfolket, och alldenstund svenska lappar nu för första gången beredas tillfälle att 
samlas och överlägga om ett gemensamt mål för sin egen lyftning, bör det för envar av lappbe
folkningen, skogslapp som fjällapp, man som kvinna, stå klart att uppbjuda alla krafter och trotsa 
varje hinder för att från när och Q ärran ansluta sig till och övervara svenska lapparnas första 
landsmöte.39 

Och samerna kom. Inte mindre än 201 samer från Sverige samt 18 från Norge deltog vid mö
tet. Av de svenska samerna kom 131 från Jämtland, 53 från Västerbotten och 17 från Norr
botten.40 Uppslutningen av samer från Västerbotten blev sämre än väntat på grund av försäm
rade väderlekshållanden i länet, vilket hindrade många renskötare från att kunna resa.41 Att så 
fa samer från Norrbotten deltog far dels sökas i avståndet till Östersund, dels i att föreningsrö-

79 



reisen där ännu inte hade fatt ett ordentligt fotfäste. Från mötesledningens sida gjordes försök 
att fa kontakt även med ordningsmännen runt om i Norrbotten för att sprida information om 
landsmötet, men om detta lyckades är oklart.42 

Gruppbild från landsmötet i Östersund 1918. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 98a, SSA. 

Renbeteslagstiftningen 
Nästan på dagen ett år efter invigningen av landsmötet i Norge, tisdagen den 5 februari 1918, 
invigdes Östersundsmötet. Inledningsanförandet hölls av Andreas Wilks, som även fungerade 
som ordförande under mötet.43 Den som kom att framstå som mötets ledargestalt och domine
rande person var dock Torkel Tomasson, även om han i debatterna försökte hålla sig i bak
grunden för att så många samer som möjligt skulle delta. Det var också Tomasson som med 
ett längre anförande inledde den första dagens förhandlingar rörande propositionen till ny ren
beteslagstiftning. Han ställde sig inledningsvis mycket kritisk till den allmänna inställning i 
samefrågan som hade genomsyrat regeringens lagförslag. "Lapp skall vara lapp"-politikens 
grundläggande idéer om att samerna var biologiskt predestinerade för renskötseln och att de 
blev sämre renskötare genom alltför mycket kontakter med den svenska kulturen och genom 
bofasthet, förkastades kategoriskt av Tomasson. Det fanns alltför många tydliga exempel på 
hur felaktig denna syn var. Han ansåg att de politiska beslutsfattarna inte hade satt sig in i, 
eller försökt förstå, de grundläggande förhållandena inom renskötseln och inte heller de för
ändrade betingelserna för näringen vilka blivit allt mer påtagliga under de senaste decennier
na. Här pekade Tomasson framför allt på kolonisationens utbredning samt försämrade betes
marker. Det var dessa omständigheter som förorsakade problem inom näringen. De var också 
orsaken till den omläggning av renskötseln från en intensiv metod mot en mer extensiv som 
skett framför allt inom de sydligare lappmarkerna. Tomasson bestred även bestämt att den 
extensiva renskötseln var ett bevis på en försämrad renvård, den var tvärtom en nödvändig 
anpassning till de rådande omständigheterna. Han påpekade dessutom att den extensiva meto
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den hade vissa fördelar i förhållande till den intensiva och menade därför att det var fåfängt att 
genom diverse olika maktåtgärder försöka föra tillbaka renskötseln till något slags ursprung
ligt tillstånd. Lika fåfängt var det att försöka förhindra renskötarna från att bo i fasta bostäder. 
Detta var en naturlig utveckling som inte kunde, och inte borde, förhindras.44 

Av de delar av propositionen vilka godkändes av riksdagen 1917, ställde sig Tomasson en
dast kritisk till en. Det var beslutet att höja vitesbeloppen i byordningen från 100 till 500 kro
nor.45 Han menade att byordningen var ett regelverk som var oerhört svårt att efterleva för 
renskötarna, inte minst på grund av att den baserade sig på äldre förhållanden inom näringen. 
Han kunde därför inte förstå syftet med de kraftigt höjda vitesbeloppen. Detta var också en 
punkt mot vilken många av lappbyarna hade invändningar. Tomasson tyckte sig se lappvä
sendets vilja bakom denna förändring och menade att detta bara var ett exempel på hur oför
stående myndigheter med hjälp av maktmedel försökte hantera en situation de inte förstod. 
Kritiken mot lappväsendet var här förhållandevis skarp.46 

I de påföljande diskussionerna var stödet för de av Tomasson framförda synpunkterna mas
sivt. På punkt efter punkt ställde sig samerna bakom Tomasson och "lapp skall vara lapp"-
politiken fördömdes. Mötesdeltagarna enade sig om två resolutioner, en rörande byordningar-
na och en rörande bosättningsfrågan. I resolutionen rörande byordningarna krävde landsmötet 
att dessa skulle återgå till att vara vad de ursprungligen var avsedda till: en inre reglering av 
förhållandet mellan renskötarna inom de olika lappbyarna. Byordningarna fick inte bli ett va
pen i h änderna på en lappväsendet. Vitesbeloppen borde sänkas och bestämmelserna rörande 
antalet renvaktare borde anpassas så att de inte blev alltför betungande för renskötarna. I re
solutionen i bosättningsfrågan begärde landsmötet att de som slagits ut från renskötseln skulle 
ges bättre möjligheter att erhålla hjälp till bosättning. Mötet förkastade dessutom åsikten att 
samerna förvekligades genom bofasthet och krävde att detta skulle tillåtas. Även kombinatio
nen av renskötsel och jordbruk borde tillåtas där så kunde ske. Landsmötet framställde senare 
även ett krav om att minst tre samer, en från vardera länet, skulle utses som ledamöter i den 
kommande kommittén vilken skulle arbeta med att revidera renbeteslagstiftningen.47 Mötet 
markerade därmed att samerna nu krävde ett framtida inflytande på den egna situationen. 

Skolfrågan - en "lapmarkens apostel" framträder 
Den som höll inledningsanförandet och ledde diskussionen i denna fråga var den dåvarande 
teologie kandidaten Gustav Park. Han hade året före gjort sig bemärkt i samernas skolfråga 
genom en tidningsdebatt rörande nomadskolan med nomadskolinspektören Vitalis Karnell.48 

På landsmötet presenterade han sig nu för en bredare samisk allmänhet. Park ställde sig i lik
het med Tomasson mycket kritisk till den grundinställning till samerna som styrde samepoli
tiken. Han uttryckte tacksamhet för att statsmakterna visade välvilja i frågan, men betonade att 
det saknades kunskaper om de verkliga förhållandena när besluten fattades. Park menade att 
den förda politiken var fullkomligt verklighetsfrämmande och baserad på fördomar. Att ren
skötsel inte skulle kunna bedrivas på ett framgångsrikt sätt av bofasta utbildade samer var 
enligt honom rent nonsens. Samerna lämnade inte renskötseln på grund av en god utbildning i 
fasta skolor, utan på grund av problem inom näringen och beroende på att de allt mer tagit 
intryck av den omgivande svenska kulturen, något som inte sammanhängde med vilken sko
lutbildning de fått. Missionsskolorna försvarades ivrigt av Park, som menade att dessa inte på 
något sätt var skadliga för nomadbarnen eller medförde att de ville lämna renskötarlivet. 
Tvärtom gav de barnen en god utbildning och dessutom en betydelsefull religiös fostran. Han 
krävde därför att missionsskolorna återigen skulle öppnas för nomadernas barn.49 

Rörande de nyinrättade nomadskolorna framhöll Park att de i och för sig hade vissa 
grundläggande fördelar mot den tidigare rådande skolordningen för samernas barn: dels erhöll 
nu samtliga nomadbarn en skolutbildning, dels fördes undervisningen på svenska vilket han 
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såg som betydelsefullt för samernas möjligheter att hävda sig i det svenska samhället. Park 
såg dock även stora problem med dessa skolor. Undervisningstiden var alltför kort i både den 
vandrande och den fasta nomadskolan vilket skulle medföra en alltför dålig utbildning. Park 
kritiserade även systemet med de kursutbildade lärarna till den vandrande nomadskolan. Utan 
några som helst krav på förkunskaper och med tanke på den korta tid som dessa kurser skulle 
pågå, skulle de lärare som utbildades där inte fa en tillräcklig kompetens. Dåliga lärare skulle 
ytterligare förvärra effekterna av den begränsade skoltiden. Även systemet med hushållskåtor 
som skulle användas i den fasta nomadskolan dömdes ut av Park. Genom att de fasta skolorna 
i stor utsträckning skulle förläggas till större svenska byar riskerade samebarnen att degrade
ras till utställningsföremål och turistattraktioner, vilka den svenska befolkningen skulle se ner 
på. Denna utsatta position skulle i mycket högre grad medföra att de samiska barnen skulle 
vilja ta avstånd från sitt samiska arv och lämna renskötseln än en utbildning i fasta skolor.50 

Park krävde därför att nomadskolorna skulle ge de samiska barnen en lika god undervis
ning som övriga barn fick i de svenska skolorna. För att uppnå detta ville han att undervis
ningstiden skulle förlängas, att kraven på lärarna skulle vara densamma som i folkskolan samt 
att nomadskolorna skulle omorganiseras. Den vandrande nomadskolan borde omvandlas till 
en fast skola, åtminstone i de två sydligare länen. Rörande den fasta nomadskolan ville Park 
ersätta hushållskåtorna med riktiga skolbostäder, samt förlägga skolorna närmare fjälltrakter
na i en mer genuint samisk miljö.51 Om statsmakterna fortsatte på den inslagna linjen fanns 
det annars stora risker för samerna. Dessa skulle hamna i en underordnad beroendeställning 
vilken skulle var mycket skadlig: 

[O]kunnigheten är samefolkets värsta fiende. Den är mycket värre än vargen. Ty vargen förmår 
döda endast renarna. Men okunnigheten och andligt mörker tar död både på lappens kropp och 
själ samt hans renar. Huru bekräftar inte samefolkets nog så tragiska historia detta! [—] Ve lapp
folket, om det då i stort är så okunnigt, som t. ex. åtskilliga lappar i nordliga delen av Arjeplog, i 
Jockmock, Gellivare, Juckasjärvi och Karesuando för närvarande äro. Ty enligt vad erfarenheten 
nogsamt visar, är den okunnige i de allra flesta fall en sannskyldig slav under den mer kunnige 
och upplyste.52 

I sitt framträdande på landsmötet tycks Park ha gjort ett starkt intryck. Den norska journalis
ten Ellen Lie gjorde följande smått profetiska karakterisering av Park efter att ha lyssnat till 
hans anförande i skolfrågan: 

Hr. Park er motets "merkeligste" mand, en helstopt personlighet, paa samme tid heftig og mild. 
Han basrer ikke sin nationaldragt som de andre akademiske foregangsmasnd i sit folk, og der er 
nok dem, som ikke liker dette og ser litt skjaevt til den distingverte mand i ulastelig 
"bumandsantrask". Ett er sikkert, hr. Park er av hjerte og sjce l sit folk og dets egenartede kultur 
tro, og han vil uten tvil formaa at indridse sit navn med cere i det svenske samefolks historié. Jeg 
tror - og haaber - han med mere erfaring som ballast maa bli en lapmarkens apostel som bringer 
meget aedelt og godt med sig av den kultur som lapmarkens nomader tragter efter at bli delagtig i. 
[—] En slik mand tiltvinger sig re spekt og anerkjennelse av de principer han kjcemper for at bane 

I citatet framskymtar dock ett visst ifrågasättande av Park från Lies sida. Detta baserade hon 
på vad hon såg som oerfarenhet hos Park. Kritiken mot nomadskolan beskrevs av henne som 
ett motstånd enbart från Västerbottenssamernas sida som var allmänt överdrivet. De svenska 
statsmakterna och dess representant, nomadskolinspektör Karnell, hade endast samernas väl
befinnande som sitt mål. Lie menade därför att det starka motståndet mot nomadskolan var 
omotiverat. Det var bättre att samarbeta med, än att arbeta emot, myndigheterna.54 I den på
följande debatten fick dock Park ett starkt stöd för sin syn på skolfrågan. Mötesdeltagare efter 
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mötesdeltagare ställde sig upp och försvarade missionsskolorna. De intygade att de själva ha
de fått sin skolutbildning där och ändå blivit renskötare i vuxen ålder. Samerna borde därför 
fritt få välja vilken skola de ville sätta sina barn i. I stort sett framfördes inga positiva omdö
men om nomadskolan av de samer som uttalade sig.55 

Som ensam försvarare av nomadskolan framträdde nomadskolinspektör Karnell. Föregåen
de år hade han hållit ett anförande rörande det svenska nomadskolväsendet vid landsmötet i 
Trondheim. Enligt protokollet hade han då framhållit att nomadskolan hade "blit mottat med 
begeistring" bland samerna i Sverige och att det motstånd som fanns endast kom från samer 
som försökte leva som svenskar.56 I Östersund möttes han dock av en helt annan verklighet. 
Karnell ställde sig inledningsvis skeptisk till den kraftiga kritik nomadskolan fick. Enligt ho
nom hade samernas egna önskemål rörande skolan varit centrala vid utformningen av no
madskolan och endast ett fåtal hade uttalat sig emot denna. Han trodde därför att stödet för 
skolan var mycket starkare bland samerna än det kunde tyckas här vid mötet. Målsättningen 
var heller inte att ge de samiska barnen en sämre undervisning än svenska barn, men den 
skulle däremot vara anpassad till nomadernas levnadsförhållanden. De önskemål som fram
fördes från samernas sida om en bättre utbildning av deras barn och friare val av skola tycktes 
Karnell inte ha stor tilltro till. Han ansåg att om samerna gavs valfrihet i fråga om skolan 
skulle, inom fem års tid, överhuvudtaget ingen av dem ha sina barn i någon skola. Han påpe
kade även att eftersom samerna inte erlade någon skatt kunde de heller inte förvänta sig att få 
alla sina krav rörande skolan tillgodosedda. Det fanns en gräns för statsmakternas välvilja. 
Som sitt slutomdöme menade Karnell ändå att statsmakterna skulle ställa sig synnerligen till
mötesgående mot de av landsmötet framförda kraven.57 

Karnell mötte ingen förståelse för sin linje av mötesdeltagarna enligt Carl Lindhagens 
skildring av debatten: "Hela församlingen var tydligen en vilja och en själ. Man smålog med
lidsamt, inte minst lappkvinnorna, åt den svenska ämbetsmannen, där han stridde [sic!]för sitt 
konstgjorda rusthåll."58 Karnells uttalande i skattefrågan fick både Tomasson och Park, med 
stöd av flera mötesdeltagare, att kraftigt betona att samerna var fullt villiga att erlägga skatt 
för sin skola och att de eftersträvade att bli fullt jämställda med den övriga befolkningen i 
skattehänseende. Denna punkt återkom även i den resolution i skolfrågan som antogs av 
landsmötet. En förutsättning för att samerna skulle vara villiga att erlägga skatt för barnens 
skolgång var dock att deras krav rörande denna skulle tillgodoses. Dessa krav följde Parks 
linje. Grunderna för den förda politiken fördömdes som felaktiga och i behov av förändring. 
Mötet begärde därför att missionsskolorna åter skulle bli öppna för nomadernas barn samt att 
nomadskolan skulle omorganiseras enligt det förslag Park framfört.59 

Parks anförande tycks i stor utsträckning ha avspeglat samiska åsikter om nomadskolan, 
med vilken det fanns ett stort missnöje. Redan från inrättandet av nomadskolorna protesterade 
samerna genom att hålla sina barn därifrån och fortsatte i stället i stor utsträckning att skicka 
dem till missionsskolorna.60 Parks argumentation i skolfrågan fick effekt. Två större skrivelser 
inlämnades 1919, en från samer i Jämtland, Häijedalen och Idre samt en från samer i Karesu
ando och Jukkasjärvi, med kritiska synpunkter på nomadskolan. Båda skrivelserna var under
tecknade av ett stort antal samer. De åsikter som framfördes i dessa skrivelser liknade inte 
bara de krav Park fört fram på landsmötet till innehållet, utan även i formuleringarna. Samer
na krävde bland annat bättre skolor, större valfrihet och ett avskaffande av nomadskolorna.61 

De samiska protesterna mot nomadskolan, vilka Vitalis Karnell hade betecknat som "den agi
tation, som utgått från Västerbotten och det stora lappmötet i Östersund 1918", var avsevärt 
mer omfattande och djupgående än så och visade sig i stora delar av det samiska området.62 

Det gick inte längre att avfärda detta som en lokalt begränsad företeelse, även om Karnell för
sökte det. Det stöd för sin linje som han menade sig ha i Norrbotten tycktes heller inte finnas. 
I sin skrivelse krävde samerna från Karesuando och Jukkasjärvi till och med att positionen 
som nomadskolinspektör skulle avskaffas.63 
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Debatt kring organisationsfrågan 
Den samiska organisationsfrågan var tänkt att kretsa kring två huvudpunkter: dels behovet av 
organisering bland samerna med en rikstäckande samisk organisation som huvudmål, dels 
huruvida samerna återigen skulle försöka etablera ett eget tidningsorgan.64 Diskussionen kom 
dock att ta en oväntad riktning. Inledningsanförandet i denna synnerligen centrala fråga för det 
framtida politiska arbetet bland samerna hölls av Daniel Mortensson. Han var influerad av 
socialismen och höll ett anförande där han menade att det framför allt var denna politiska ide
ologi som skulle främja samernas sak. Mortensson framhöll fackföreningarna som viktiga 
förebilder för framtida samiska organisationer. Ett samarbete borde därför enligt honom sökas 
med socialistiska partier. Det centrala var dock att samerna borde organisera sig för att starka
re kunna framföra sina krav. I det korta sammandrag av Mortenssons anförande som återges i 
landsmötets protokoll framstår budskapet som inte alltför omvälvande och dramatiskt.65 Av de 
efterföljande reaktionerna på mötet och av andra referat av anförandet att döma, tycks dock 
budskapet ha varit mer skarpt formulerat. Enligt lappfogde Holm var det ett klart agitationstal 
för socialismen där Mortensson enligt Holm bland annat sade att "[e]n öfverhet utan dygd styr 
oss", samt att "myndigheterna vilja förgöra oss".66 Även enligt Jämtlands Tidning framstod 
Mortenssons tal som en appell för socialismen där han även kraftigt kritiserat lappadministra
tionen.67 Den efterföljande debatten kom också i hög grad att präglas av denna koppling till 
partipolitiken. 

Det var framför allt Gustav Park som ingående kritiserade Mortensson. Han såg det som 
centralt att samerörelsen förhöll sig partipolitiskt neutral. Enligt ett referat av debatten i Jämt
lands Tidning menade Park att "politiken vore en uppenbarelse från mörkrets furste" vilken 
samerna borde akta sig för. Speciellt ett samröre med socialisterna skulle kunna rubba de star
ka religiösa band som samerna traditionellt uppvisade. Mortensson försökte försvara sig och 
framhöll att hans syfte inte alls hade varit att försöka göra samerna till socialister. Han hade 
endast velat peka på den socialistiska rörelsen som ett exempel på betydelsen av organisering. 
Uppslutningen bakom Parks åsikter framstod dock som stark, även om några talare kritiserade 
den naturliga och starka koppling Park tyckte sig se mellan samerna och religionen. De mena
de att samerörelsen varken behövde baseras på politik eller religion.68 Enligt Holm rådde det 
dock inte en fullständig uppslutning bakom den opolitiska linjen. De talare som hade framträtt 
hade i stor utsträckning, i likhet med Park, tagit avstånd från Mortenssons åsikter. Holm hade 
ändå fatt den uppfattningen att det bland vissa yngre samer fanns en större förståelse och ett 
visst intresse för Mortenssons budskap.69 

Efter kontroverserna kring Mortenssons anförande enade sig till slut landsmötet kring en 
resolution. Mötet beslutade att bilda en rikstäckande sameorganisation med namnet Lapparnas 
Centralförbund, där Vilhelmina-Åsele lappförenings ändamålsparagraf inledningsvis skulle få 
tjäna som riktmärke. Styrelsen i lappföreningen skulle även träda in och utgöra en provisorisk 
centralstyrelse för Centralförbundet som skulle leda verksamheten till dess förbundet blivit 
konstituerat. Denna centralstyrelse fick också fullmakt att sammankalla ett nytt landsmöte när 
detta ansågs lämpligt. Genom att diskussionen kring Mortenssons politiska budskap kom att 
dominera debatten i organisationsfrågan, hamnade frågan om en samisk tidning i skymundan 
trots att Tomasson försökte initiera en diskussion. Många tycks dock ha delat Tomassons åsikt 
att det var viktigt att samerna hade ett eget språkrör. Landsmötet beslutade sig ändå för att 
avvakta med att försöka starta en samisk tidning. Tills vidare skulle frågan lösas på samma 
sätt som i Norge, det vill säga att samerna skulle söka samarbete med olika lokala tidningar 
för att i dem erhålla egna spalter. Östersundsposten och den norska tidningen Dagsposten ha
de redan inkommit med erbjudande om spaltutrymme, och centralstyrelsen fick i uppdrag att 
försöka förhandla fram liknande lösningar för Norr- och Västerbotten.70 
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Under hela landsmötet hade förhandlingarna och diskussionerna en klar inriktning mot 
fjällsamerna och deras renskötsel. Skogssamerna och deras situation uppmärksammades en
dast i mycket liten utsträckning. Gustav Park slog dock ett slag för att mötet skulle uttala sig 
mot alla eventuella försök att avskaffa skogsrenskötseln, vilket bland annat hade antytts i 
1917 års proposition. Detta godtogs av mötet utan större diskussioner.71 

Efter landsmötet överlämnades handlingarna från mötet till regeringen i maj 1918. Arbetet 
med detta och med att fa till stånd en tryckning av mötesprotokollet tycks i s tor utsträckning 
ha legat på Tomasson.72 Ett statsbidrag på 1.500 kronor utverkades till tryckningen av proto
kollet. Genom att 2.025 kronor redan hade skjutits till från samiskt håll säkerställdes tryck
ningen av protokollet redan innan statsbidraget hade godkänts. Förhoppningen var dock att 
genom ett statsbidrag kunna begränsa dessa personliga utgifter.73 Frågan om tryckningen an
sågs dock som så viktig att denna ekonomiska risk togs. Därigenom kunde förhandlingarna på 
landsmötet göras tillgängliga för ett större antal personer och samernas åsikter blev därmed 
mer spridda. Protokollet i s ig var dessutom ett viktigt aktstycke som visade att samer behär
skade mer än att enbart valla renar. Därigenom blev protokollet också en viktig markering mot 
"lapp skall vara lapp"-förespråkarna. Där uttrycktes vad Carl Lindhagen hade beskrivit som 
"mötesdeltagarnas kamp för att fa vara ett kulturfolk, att vinna kunskaper, att ej bli sedda över 
axeln som en sämre ras."74 Landsmötet hade därför en stor historisk betydelse för samerna 
enligt Tomasson och han hoppades att landsmötet skulle innebära ett slut på den 
"storbarnsställning i samhället" som han menade att samerna befann sig i.75 Östersundsmötet 
markerade dessutom tydligt att samerna i Sverige stod mer självständiga i förhållande till 
statsmakterna än samerna i Norge. Den starka närvaron och det mycket aktiva deltagandet vid 
Trondheimsmötet som de norska statsmakternas representanter hade visat upp saknades i stort 
sett helt vid de svenska samernas landsmöte. Den ende svenske myndighetsrepresentant som 
deltog i debatten i någon större utsträckning var nomadskolinspektör Karnell, i övrigt domine
rades mötet nästan fullständigt av samerna själva. 

Reaktioner på landsmötet 
Det förekom inte många reaktioner och synpunkter på landsmötet från officiellt håll. Lapp
fogde Holm som representerade lappväsendet i Norrbotten vid mötet lämnade dock sitt in
tryck av landsmötet i en skrivelse till landshövdingen i l änet. Genomgående tycktes Holm ha 
sett positivt på det som avhandlades på landsmötet. Tomassons behandling av renskötselfrå
gan rönte uppskattning från lappfogden. Holm ansåg att Tomassons åsikter i stort stämde 
överens med de verkliga förhållandena. Lappfogden ställde sig dessutom mycket uppskattan
de till Tomassons propåer rörande åtgärder för de icke renskötande samerna. Holm menade att 
detta var en mycket central fråga som krävde snara insatser. Han var däremot inte fullt så po
sitiv till Parks anförande rörande skolfrågan. Holm ansåg att det var märkligt att Park och så 
många samer med honom var beredda att skrota ett skolsystem som i praktiken ännu inte var 
infört fullt ut. Nomadskolan borde ges en viss tid att verka innan den utvärderades. Däremot 
instämde Holm i kritiken mot att samebarnen skulle tvingas bo i kåtor när de gick i de fasta 
nomadskolorna. I likhet med Park menade han att detta skulle kunna utsätta barnen för mycket 
obehag och att de riskerade att bli en slags tvivelaktig turistattraktion. I organisationsfrågan 
framförde Holm inga egna synpunkter. Han nöjde sig med att varna för Mortenssons socialis
tiska budskap, men berörde inte frågan om samiska organisationer i sig.76 

I ett brev till lappfogdekollegan i Västerbotten framförde Holm dock långt mer öppenhjärt
liga och kritiska synpunkter. Han ansåg att lapptjänstemännen och nomadskolinspektören 
hade fatt "sitta på straffbänken" vid mötet. Framför allt Västerbottenssamerna med Torkel 
Tomasson i spetsen kritiserades av Holm. Tomasson anklagades för att inte arbeta för samer
nas bästa, medan Västerbottenssamerna endast såg "ont även i det goda". Park fick däremot 
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ett erkännande av lappfogden som menade att Park åtminstone "uppriktigt ville lapparnes 
bästa". Holm framhöll även att för de närvarande Norrbottenssamerna, och där avsåg han 
förmodligen främst de från det norra lappfogdedistriktet, hade mötets förhandlingar inte varit 
förståeliga: "Mina lappar förstodo egentligen ingenting, ty språket måste ju lägga hinder i 
vägen." Detta hade framför allt visat sig i förhandlingarna om bosättningsfrågan, där Holm 
menade att det var uppenbart att många inte förstod vilka risker bosättningen innebar för ren
skötseln. Han menade därför att mötets diskussioner i denna fråga inte var rättvisande för hur 
många renskötare såg på saken: "Men hade jag haft där andra lappar som förstått vad som 
avhandlats [i bosättningsfrågan] hade det nog blivit annat ljud i skällan."77 

Renbeteskonventionen med Norge 1919 
Efter landsmötet tycktes situationen vara god för samernas vidkommande att i stö rre utsträck
ning få gehör för sina synpunkter, åtminstone rörande renskötseln. Redan året efter landsmötet 
kom dock förutsättningarna för renskötseln i Sverige att förändras på ett påtagligt sätt genom 
undertecknandet av renbeteskonventionen med Norge 1919.78 Konventionen skulle komma att 
få oerhört långtgående konsekvenser, inte bara för renskötseln i Sverige, utan även för den 
samiska kulturen och för den politiska mobiliseringen bland samerna. 

Bakgrunden till renbeteskonventionen och dess utformning 
Undertecknandet av konventionen hade föregåtts av mångåriga diskussioner mellan Sverige 
och Norge rörande den transnationella renskötseln. De renskötande samernas rätt att överskri
da nationsgränsen mellan Sverige-Finland och Norge hade slagits fast i Lappkodicillen från 
1751. Under 1800-talet växte dock ett missnöje med kodicillen alltmer fram på den norska 
sidan. Den växande jordbruksnäringen var en av huvudorsakerna till detta missnöje. Jordbru
kare i Norge, både norrmän och samer, framförde klagomål mot de svenska renarna och ska
degörelser som dessa sades förorsaka. Även renskötseln i Norge påverkades av de svenska 
samernas renskötsel. I Helgeland fick till exempel renskötarna allt större problem i sin näring 
mot slutet av 1800-talet på grund av den svenska renskötseln. Det var framför allt obevakade 
renar från den svenska sidan som orsakade problemen. Roten till dessa problem sågs i den 
kombination av renskötsel och jordbruk som böljat vinna insteg bland renskötarna i Väster
botten, samt den ökande graden av extensivitet i Västerbottenssamernas renskötsel. Diskus
sioner angående en reglering av den gränsöverskridande renbetningen mellan Sverige och 
Norge inleddes mellan länderna redan på 1840-talet. Intresset från norsk sida att få till stånd 
en överenskommelse ökade ytterligare 1852 efter det ryska beslutet att stänga gränsen mellan 
Norge och Finland för norska renskötare. Därmed förlorade de norska samerna en stor del de 
betesområden som de var garanterade enligt kodicillen, och denna betraktades därefter av de 
norska statsmakterna som ensidigt fördelaktig för de svenska samerna.79 

Det första avtalet som reglerade den gränsöverskridande renskötseln mellan Sverige och 
Norge kom dock först genom den svensk-norska lagen 1883. Denna lag preciserade vilka rät
tigheter och skyldigheter de svenska samerna hade i Norge och begränsade den tid när renbet
ning fick ske. Avtalet innebar inte att kodicillen hade sagts upp, men att den tillfälligt inte 
ägde giltighet. Denna konvention skulle gälla fram till utgången av 1898, men förlängdes i 
olika omgångar fram till och med 1907. Från 1890-talet förstärktes dock viljan på den norska 
sidan att få ett stopp för de svenska samernas renbetning i Norge. Dels hade konflikterna 
mellan jordbruket och renskötseln ökat efter det ryska beslutet att 1889 även stänga gränsen 
mellan Sverige och Finland för renskötseln, dels ökade spänningarna mellan de båda 
unionsländerna. När unionen slutligen stod inför sin upplösning 1905, var renbetesfrågan ett 
av de viktigaste stridsämnena. I Norge var önskemålet att ensidigt säga upp kodicillen och 
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avtalet från 1883 dominerande. Karlstadsförhandlingarna mellan Sverige och Norge gav dock 
som resultat att en ny konvention undertecknades rörande renskötseln där bägge länderna för
band sig att även fortsättningsvis respektera kodicillen. Bedömningen var att kodicillen inte 
ensidigt kunde sägas upp av endera parten. Sverige och Norge var förbundna enligt folkrätten 
att respektera flyttsamernas rättigheter. Konventionen innebar att avtalet från 1883 skulle fort
sätta att gälla fram till och med 1917, dock med vissa nya föreskrifter som gavs i den nya 
konventionen. Både avtalet från 1883 och konventionen från 1905 innebar inskränkningar av 
de svenska samernas utnyttjande av renbetesmarker i Norge, framför allt rörande den tid dessa 
betesmarker fick utnyttjas.80 

Konflikterna mellan Sverige och Norge i denna fråga var dock långt ifrån lösta genom 
konventionen 1905. I Norge var intresset att ytterligare begränsa de svenska samernas betes
rätt fortsatt stort. Efter vissa tvister rörande betestider för svenska samer i Norge tillsattes 
1913 en renbeteskommission med svenska, norska och finska sakkunniga. Kommissionen fick 
till uppgift att utreda frågan om ett avtal som skulle reglera den gränsöverskridande rensköt
seln mellan Sverige och Norge. Det fanns stora meningsskiljaktigheter mellan de norska och 
de svenska förhandlarna rörande de svenska samernas renbetning i Norge vilket försvårade 
kommissionens arbete. Trots detta lyckades de till slut nå fram till ett avtal. Det var framför 
allt rörande betesmarkerna i Troms fylke som diskussionens vågor hade gått höga. Troms var 
det fylke där den mest omfattande betningen av svensk ren skedde. De norska förhandlarna 
hade som utgångspunkt att helt stänga Troms för svenska renar vilket den svenska sidan helt 
förkastade med hänvisning till att det inte fanns motsvarande betesmarker i Sverige. Detta 
tvingades den norska sidan acceptera. I de förhandlingar som sedan följde rörande omfatt
ningen av renbetningen i fylket och vilka områden som skulle utnyttjas visade dock den 
svenska sidan medgörlighet med de norska kraven. Stora delar av de tidigare utnyttjade be
tesområdena stängdes nu helt för svenska renar och det renantal som skulle fa betas i Troms 
sattes till 39.000. Det var endast de fyra nordligaste lappbyarna i Sverige som skulle ha rätt att 
beta sina renar i fylket. Nivån på det antal renar som tilläts betas i Norge var enligt Lennart 
Berglöf, sekreterare i den svenska förhandlingsgruppen, beräknad utifrån det antal renar som 
kunde finna vinterbete inom dessa lappbyars områden i Sverige. Inom Nordlands fylke tilläts 
svenska renskötare beta 29.850 renar och utöver detta tilläts gränsbetning i vissa områden 
efter riksgränsen. Konventionen reglerades även norska samers rätt till renbetning i S verige. 
Denna var dock av en avsevärt mindre omfattning och tycks inte ha varit föremål för lika stora 
kontroverser.81 Konventionen undertecknades 1919 och skulle träda i kraft från 1 januari 1923 
för att därefter vara giltig i 30 år. Om konventionen därefter sades upp av endera parten skulle 
kodicillens regler åter bölja gälla.82 

Rätten att beta sina renar i Norge tillkom enbart nomadiserande samer. Med nomadiserande 
same avsåg konventionen "person av lapsk härkomst, som på stadigvarande sätt personligen 
följer och bevakar sina renar och icke samtidigt brukar hemman eller nybygge". Undantag 
från denna regel gavs dock för renskötarna i Västerbotten och Jämtland.83 Detta berodde san
nolikt på den faktiska situationen i dessa län. Många renskötare i dessa län var bofasta under 
delar av året och vissa kombinerade renskötseln med ett jordbruk. Denna paragraf kom dock 
att bli betydelsefull för lappväsendet i Norrbotten. Via denna hade de möjligheter att försöka 
bibehålla den renskötsel de såg som den naturliga och rätta, det vill säga den där samerna lev
de som nomader. Konventionen innehöll även en del nyheter jämfört med de tidigare avtalen 
mellan länderna rörande renskötseln. Bland annat hade speciella regler införts om smittsamma 
sjukdomar uppträdde bland renarna. Konventionen föreskrev även att renräkning skulle ske 
minst vart tredje år i de fyra nordligaste lappbyarna. Den innehöll även föreskrifter rörande 
hanteringen av renar som olovligt eller under olovlig tid uppehöll sig i grannlandet. Dessa 
föreskrifter innebar att renägaren fick betala en betesavgift per ren och dag samt även ersätta 
eventuella skador orsakade av renarna. Avtalet från 1883 hade endast innefattat skyldigheter 
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för renskötarna att ersätta direkt skadegörelse av renarna. Konventionen innehöll dessutom 
klara bötesbestämmelser rörande överträdelser av dess föreskrifter.84 Just reglerna rörande 
olovlig betning skulle komma att få en stor betydelse för renskötseln i Sverige under mellan
krigstiden. 

I förhandlingarna mellan Sverige och Norge tycks inget av länderna ha tagit några större 
hänsyn till samerna och hur besluten skulle komma att påverka dem. För den norska sidan var 
detta ett led i deras strävanden att frigöra sig från svenskt inflytande och att motverka de hot 
mot den norska överhögheten i norra Norge som sågs i de finska och samiska minoriteterna. 
Nomadkulturen var dessutom svagare än jordbrukskulturen och samerna var därför tvungna 
att vika undan. I Sveriges försvar av renskötarnas rätt att bedriva sin näring över nationsgrän
sen framhölls humanitära hänsynstaganden som en grundorsak till varför samernas rättigheter 
skulle bevaras. Den starkare kulturen hade en skyldighet att skydda den svagare. Dessa syn
punkter tycks dock till stor del ha varit retorik. Den svenska "lapp skall vara lapp"-
åskådningen med målsättningen att bevara den nomadiserande samiska minoriteten fanns i 
och för sig i bakgrunden och humanitära argument fördes fram, men i stor utsträckning tycks 
de svenska motiven även ha grundat sig i revanschsism mot Norge efter unionsupplösningen. 
Den "svenska" rätten till renbete i Norge skulle därför bibehållas.85 

Renbeteskonventionens följder - tvångsförflyttningar inleds 
Fixeringen av det antal svenska renar som fick föras på bete i Troms till 39.000, innebar att 
stora förändringar var nödvändiga att genomföra inom renskötseln i Sverige. Det renantal som 
fanns i de fyra nordligaste lappbyarna som närmast berördes av detta var långt högre. De 
svenska förhandlarna såg dock en relativt enkel lösning på detta, en lösning som enligt dem 
var sprungen från renskötarna själva: 

Den reduktion av renstocken i nu ifrågavarande trakter, som på grund härav blir nödvändig, har 
man å svensk sida tänkt sig kunna bringa till stånd genom att, i överensstämmelse med önskning
ar hos en del av lappbefolkningen i Karesuando och Jukkasjärvi, låta ett antal lappar och renar 
förflyttas från dessa trakter till sydligare områden i Norrbottens läns lappmark, huvudsakligen 
inom Jokkmokks och Arjeplogs socknar, där utrymme för dem visat sig stå till buds.86 

Efter de dåliga år som rått inom renskötselnäringen under 1910-talet, tycktes betesutrymmet 
vara gott i dessa socknar. Den ökade belastningen av betesmarkerna i Arjeplog skulle i viss 
utsträckning kompenseras genom att angränsande betesmarker i Norge vilka tidigare inte an
vänts av svenska renar skulle göras tillgängliga. I Jokkmokk ansågs betesmarkerna rymma en 
avsevärd inflyttning av nordsamer. Det var framför allt från de två lappbyarna i Karesuando 
socken, Könkämä och Lainiovuoma, som renskötarna kom att förflyttas.87 Dessa omflyttning
ar kom att inledas i ett forcerat tempo. Redan samma år som konventionen undertecknades 
påbörjades flyttningarna och i olika omgångar började grupper av renskötare att flytta söderut 
inom Norrbotten under de närmaste åren.88 Förflyttningarna kunde genomföras i enlighet med 
det lagutrymme i 1898 års renbeteslag som gav lappväsendet rätt att flytta samer från en lapp
by om renantalet där blev alltför stort.89 Trots det stora antalet flyttningar vidhölls det från 
lappväsendets sida att samtliga skett på en frivillig basis. Lappfogde Holm framhöll dessutom 
den stora samarbetsvilja som visades från renskötarnas sida: 

Flyttningarna som måste ske till följd av konventionens av år 1919 bestämmelse, att ett mycket 
mindre antal renar än förr må komma in i Troms fylke under våren och sommaren, ha lapparna 
med glädje verkställt trots de ~ånga svårigheterna och även kostnaderna och en del förluster som 
åtfölja en dylik flyttning q° 
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I själva verket skedde dock dessa förflyttningar genom en mindre eller större grad av tvång 
från lappväsendets sida. Genom uppmaningar och påtryckningar mot Karesuandosamerna att 
begära frivillig förflyttning eller genom rena tvångsåtgärder försökte lappväsendet fa ihop till 
det antal renar och deras ägare som krävdes för att konventionens bestämmelser skulle upp
fyllas. De frivilliga flyttningsansökningarna måste ses i ljuset av de ständiga uppmaningarna 
från lappväsendet till samerna i Karesuando om att en del av dem måste flytta. Lapptillsy-
ningsmannen i området hade till exempel i uppgift att "bearbeta lapparna" för att få till stånd 
de nödvändiga utflyttningarna liksom även lappfogden i det norra distriktet hade.91 Valfrihet 
var inte ett reellt alternativ. Det moment av tvång som användes försöktes nödtorftigt döljas 
genom att tvångs förflyttningen av Karesuandosamer benämndes som dislokationer. Dessutom 
skulle de flyttande underteckna en flyttningsansökan vilket också gav ett sken av frivillighet 
över flyttningarna.92 Att det inte rörde sig om frivilliga flyttningar bekräftas också när frågan 
berörs i ett utlåtande från lappkommittén 1920: 

Sålunda skola såsom en följd av [...] konventionen [...] ett synnerligen stort antal lappar i Norr
botten förflyttas från sina nuvarande betestrakter i Karesuando och Jukkasjärvi till Jokkmokks 
och Arjepluogs socknar. Denna förflyttning [...] innebär ett djupt ingripande i omförmälda lap
pars liv och vanor, [...] även om en del lappar flyttat av sig själva [...].93 

Att tvinga renskötarna att flytta tycktes ses som något oproblematiskt på grund av deras no
madiserande livsföring. På grund av att Karesuandosamerna betraktades som äkta nomadise
rande samer ansågs de vara rotlösa och därmed inte bundna till något särskilt område. Därige
nom var det mindre problematiskt att förflytta dem. Att renskötare skulle vara mindre knutna 
till sina hemtrakter för att de nomadiserade bestreds dock redan i samband med den första 
tvångsförflyttningen av nordsamer som skedde runt sekelskiftet. De tvångsförflyttningar som 
inleddes i samband med renbeteskonventionen hade föregåtts av en tidigare våg av ofrivilliga 
flyttningar för samerna i Karesuandoområdet, som hade nödvändiggjorts av den ryska gräns
spärrningen 1889. I olika omgångar flyttade samer söderut inom Norrbotten med Jokkmokk 
som den sydligaste mottagande socknen.94 Israel Ruong har beskrivit detta som "den första 
vågen av nordsamisk utvandring till sydligare betesområden, en exodus framtvingad av hårda 
politiska avgöranden."95 Lappfogden i Norrbotten, den före detta kronolänsmannen Frans 
Forsström som just tillsatts för att handha dessa omflyttningar, konstaterade snabbt att tron på 
de rotlösa nomaderna baserade sig på villfarelser: 

Man har hittills tron, att det för lapparne skulle vara likgiltigt hvar han flyttade och vistades blott 
han fann renbete och renarne i öfrigt trifdes, men många omständigheter hafva öfvertygat mig 
om, att lapparne hafva sin fördelsebyggd lika kär som den bofasta befolkningen har sin och hafva 
mycket svårt att öfvergifva den.96 

En ofrivillig flyttning från de invanda hemtrakterna var lika svår för en nomadiserande ren
skötare som för alla andra. 

Behandlingen av den "motbjudande" konventionen i SET 
Konventionen innebar en stor omvälvning av renskötseln i Sverige, men trots detta diskutera
des den mycket sparsamt i SET under perioden. Tidningens bevakning inskränkte sig i stor 
utsträckning till en genomgång av konventionens bakgrund och innehåll.971 Tomassons fåta
liga inlägg rörande konventionen framkom dock att han ställde sig mycket kritisk till den. 
Tomasson betraktade konventionen närmast som kulmen på den process som inletts under 
1800-talet där lappkodicillens bestämmelser successivt inskränkts. Han menade att konven
tionen skulle innebära att renskötseln förlorade goda betesmarker och i stället kringgärdades 

89 



med mångahanda detaljerade föreskrifter. Så detaljerade att Tomasson menade att de i stor 
utsträckning skulle vara omöjliga för renskötarna att efterleva på grund av renens lättrörliga 
natur. Trots sin kritiska inställning till konventionen och dess bestämmelser verkade han i det 
närmaste vara helt uppgiven inför den uppkomna situationen: "Faktum är, att konventionen 
ifråga ur renskötselns synpunkt verkar ytterst motbjudande. Att emellertid åstadkomma någon 
ändring är väl lika omöjligt som för Tyskland att fa fredsvillkoren ändrade."98 Tomasson 
tycktes avvakta i väntan på att konventionen skulle träda i kraft då dess effekter skulle fram
träda tydligare. 

Den mest genomgripande effekten av konventionen, tvångs förflyttningarna, var dock i stort 
sett osynlig i SET trots att den var uppenbar redan under denna period. Den påtvingade för
flyttning som drabbade samerna från de nordligaste lappbyarna var mycket uppslitande och 
betungande för de berörda. De var tvungna att lämna sina och familjens traditionella betes
marker för att bege sig ut på en lång och oviss färd med sin renhjord, med stora förluster ur 
denna som följd. Slutligen kom de fram till nya, för dem i stort sett okända, områden." De 
flyttningsbidrag de fick från lappfonden täckte sannolikt inte alla kostnader och tycks i viss 
utsträckning ha tjänat som ett lockmedel för att få renskötare att frivilligt ansöka om flytt
ning.100 I sina nya områden möttes de av en annan kultur och en annorlunda renskötseltradi
tion och dessutom var möjligheterna till kommunikation begränsade på grund av språkpro
blematiken. De berörda nordsamerna behärskade i regel endast finska och nordsamiska, me
dan samerna de mötte talade svenska och en annan samisk dialekt. Allt detta medförde stora 
påfrestningar för de berörda individerna vilket kan exemplifieras med ett fall från 1930-talet, 
där en renskötare beskrevs som "psykiskt fullkomligt nedbruten av tvångsförflyttningen".101 

Även för de samer i de nordligaste lappbyarna som inte behövde flytta innebar konventio
nen förändringar. När den trädde i kraft den 1 januari 1923 innebar inskränkningen av de 
norska betesområden som fick utnyttjas av svenska renar att många renskötare var tvungna att 
flytta till nya betesområden i Norge. Den fixerade gränsen på det antal renar som fick föras på 
bete i Norge medförde också att renantalet inte fick växa alltför mycket. Därför kvarstod un
der hela 1920- och 1930-talet ett överhängande hot mot de renskötare i de berörda lappbyarna 
att de skulle riskera tvångsförflyttningar om renantalet steg alltför mycket och dessutom erhöll 
renskötarna vid olika tillfällen förelägganden om minskning av sina renhjordar. Konventionen 
fick därmed kännbara följder för renskötseln i de aktuella lappbyarna, inte bara för de ren
skötare som tvingades flytta utan även för de som stannade kvar.102 

Dessa mycket påtagliga effekter för renskötseln och för de samer som drabbades av tvångs
förflyttningar uppmärksammades dock inte av Tomasson. Trots att de inleddes endast en kort 
tid efter undertecknandet av konventionen, berördes denna konsekvens överhuvudtaget inte i 
SET under perioden. Tomasson nämner endast i förbigående i en artikel 1921 att samer från 
Karesuando tvingats lämna sina hemtrakter på grund av renbeteskonventionen.103 Han kom
menterade däremot inte omfattningen på dessa förflyttningar och kritiserade heller inte dem. 
Däremot berördes vissa effekter konventionen hade fått för renskötseln i Västerbotten och 
Jämtland.104 Det var först sedan Karesuandosamerna hade etablerat sig i Aijeplogsområdet och 
problem hade uppstått inom renskötseln där som tidningen böljade behandla frågan. 

1919 års lappkommitté 
I syfte att se över och utreda den inre samefrågan, när nu den yttre samefrågan hade fått sin 
lösning, tillsattes i juni 1919 en utredning som fick benämningen 1919 års lappkommitté.105 

Kommitténs uppdrag berörde i första hand frågor kring renskötseln. Renskötselns framtida 
organisation skulle ses över och bland annat skulle renskötarnas rätt att uppföra fasta bostäder 
på renbetesmarkerna, bofastas rätt att hålla skötesrenar samt den skogsrenskötsel som bedrevs 
nedanför lappmarksgränsen ses över. Dessutom skulle kommittén undersöka försöijnings-
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möjligheterna för sam er som stod utanför renskötseln och den samiska fattigvården. Slutligen 
skulle nomadskolan än en gång granskas. Att nomadskolan skulle behandlas av kommittén 
berodde på de starka protesterna mot skolan som framfördes på landsmötet.106 

Samisk representation 
Till ledamöter i kommittén utsågs i huvudsak statstjänstemän och politiker. I kommitténs hu
vudgrupp ingick inga samer. Däremot utsågs Gustav Park som en av tre ledamöter i den un
deravdelning till kommittén som skulle se över frågan om nomadskolans organisering. Dess
utom tillsattes en grupp med fem sakkunniga som skulle behandla förhållandena i Väster
botten. Tre av de sakkunniga i gruppen var samer, och Tomasson var en av dem.107 Därmed 
hade regeringen i viss utsträckning tillmötesgått landsmötets begäran om samisk representa
tion i den kommande översynen av lagstiftningen rörande samerna. De reella möjligheterna 
för samerna att kunna påverka det övergripande utredningsarbetet var dock begränsade genom 
att ingen samisk representant ingick som ledamot i den egentliga lappkommittén. Lappväsen
dets starka ställning i samefrågor framstod däremot tydlig i kommitténs sammansättning. I 
kommittén ingick en av lappfogdarna i Norrbotten, J O Holm, och som sakkunniga rörande 
Västerbotten ingick den dåvarande lappfogden i länet, Erik Bergström, samt den blivande 
efterträdaren på posten Gustaf Lindström. Dessutom deltog de två övriga lappfogdarna, i 
egenskap av sakkunniga, vid lappkommitténs möten och sedermera även vid slutarbetet med 
att färdigställa kommitténs betänkanden.108 Samtliga lappfogdar deltog alltså aktivt i kommit
téns arbete vilket är symptomatiskt för den starka tilltro som fanns till lapptjänstemännen. 
Därmed gavs också lappväsendet goda möjligheter att påverka slutresultatet. 

Avsaknaden av samisk representation i lappkommittén uppmärksammades av Carl Lindha
gen i en motion till riksdagen 1920. Motionen tycks ha tillkommit på Lindhagens eget initia
tiv utan förhandskontakter med Tomasson. Denne stödde dock Lindhagens aktion i SET. I 
motionen framhöll Lindhagen det krav på samisk representation i kommande revisioner av 
lapplagstiftningen som framförts av landsmötet. Den begränsade representation som givits 
samerna motsvarade inte detta krav enligt honom. Även om de genom sin representation i 
underavdelningarna kunde framföra sina synpunkter, var samerna ändå uteslutna från be
slutsprocessen inom kommittén. Lindhagen krävde därför i enlighet med landsmötets beslut 
att samerna skulle få utse minst tre ledamöter till lappkommittén. Trots att Första kammarens 
andra tillfälliga utskott avslog motionen röstade kammaren för. Efter ytterligare en utskotts
behandling blev detta också Andra kammarens beslut. Regeringen ombads därför att förstärka 
kommittén i enlighet med Lindhagens motion.109 Riksdagens beslut gav en antydan om att en 
mer positiv inställning till samerna och deras frågor hade börjat göra sig gällande. De viktiga 
samiska frågorna sågs inte bara som behj ärtans värda av humanitära skäl, samerna böljade 
även betraktas som kompetenta att delta i det utredningsarbete som skulle lägga grunden för 
den framtida lagstiftningen på området. Detta var också märkbart när ytterligare en motion av 
Lindhagen behandlades i riksdagen. 

Samtidigt med sin motion rörande samisk representation i lappkommittén lade Lindhagen 
även fram en motion rörande samisk representation i riksdagen. Där krävde han att en grund
lagsändring skulle genomföras vilken skulle tillåta samerna att utse en representant till vardera 
kammaren, eller alternativt en till Andra kammaren. Härmed tog Lindhagen upp ett krav som 
framförts av det gamla Lapparnes Centralförbund 1904. På några platser samlade sig samerna 
för opinionsyttringar i samband med motionen och tre lappbyar samt två sameföreningar ut
talade sitt stöd för dess innehåll. Motionen avslogs av konstitutionsutskottet baserat på flera 
principiella invändningar; dels menade utskottet att samerna var alltför få för att ett så pass 
allvarligt avsteg från den numeriska princip som var rådande vid val till riksdagen skulle kun
na motiveras, dels var samerna fördelade på olika län vilket skulle försvåra sammanförandet 
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av gruppen till en valkrets, dels skulle ett dylikt medgivande för samerna medföra risken att 
även andra minoritetsgrupper framförde liknande krav. Tre ledamöter i utskottet reserverade 
sig mot beslutet och ville att riksdagen skulle anhålla att regeringen skulle tillsätta en utred
ning för att se över frågan. Det fanns i r iksdagen inget stöd för ett omedelbart genomförande 
av Lindhagens motion. I stället kom den påföljande debatten och omröstningen i riksdagen att 
stå mellan utskottsmajoritetens avslag och det förslag till utredning som föreslagits av reser
vanterna. Reservationen föll dock med röstsiffrorna 54-46 i Första kammaren och 172-27 i 
Andra kammaren.110 

Det stora antal ledamöter som stödde reservanternas linje i framför allt Första kammaren 
och den relativa öppenhet som visades inför frågan av många av riksdagsledamöterna pekade 
mot en mer positiv syn på samerna. Detta trots att debatten, i likhet med 1917, i viss mån 
präglades av fördomar och nedlåtande attityder gentemot samerna. I viss mån kan skillnaden i 
debattklimatet mellan 1917 och 1920 tillskrivas den strävan som fanns efter första världskri
gets slut att värna minoriteters rättigheter samt demokratiseringen av svensk politik, där röst
rätten nu slutligen skulle bli allmän. Framför allt utvecklingen av det internationella minori
tetsskyddet efter världskrigets slut och bildandet av Nationernas Förbund torde inledningsvis 
ha bidragit till vissa nyanseringar av det politiska debattklimatet i frågan om samerna. NF 
skulle värna om minoriteters rättigheter och det fanns även en paragraf i NF:s stadgar som 
specifikt berörde urbefolkningar.111 I den konkreta samepolitiken fick denna internationella 
utveckling på det folkrättsliga området ingen betydelse, men i den politiska debatten spelade 
nationalitetsfrågan en större roll vilket även påverkade diskussionen om samerna. 

Tomasson ställde sig i SET mycket positiv till dessa båda motioner från Lindhagen. I den 
första artikeln där han behandlade lappkommittén hade Tomasson kritiserat dess sammansätt
ning. Han hade dock inte krävt att samiska ledamöter skulle tillsättas i kommittén, utan ifråga
satte i stället varför inte personer som i riksdagen spelat en framträdande roll för att främja 
samernas intressen, som till exempel Carl Lindhagen, beretts plats i kommittén. Att han inte 
direkt hade krävt samiska ledamöter i kommittén förklarade han med att han på sätt och vis 
ansett att samerna fick vara nöjda med att överhuvudtaget ha erhållit någon plats inom kom
mittén. När det blivit klart att motionen godtagits av riksdagen uppmanade Tomasson i SET 
samerna att noga tänka över vilka de skulle utse som representanter till kommittén. Han me
nade att det var viktigt att dessa var kompetenta och att de på ett bra sätt skulle kunna företrä
da samernas intressen. Enligt honom var därför dessa val lika viktiga som riksdagsmannava-
len var för den svenska befolkningen eftersom det här rörde sig om samernas framtid.112 

Valen av samiska ledamöter kom dock att dra ut på tiden. Temporärt utsåg lappkommittén 
fem samiska ledamöter i avvaktan på att samerna själva kunde utse representanter. För Jämt
land utsågs renskötarna Jonas Åhrén113 och Lars L:son Krojk, för Västerbotten Tomasson samt 
för Norrbotten Anta Pirak och Johan Knutsson Stoor. De temporära representanterna utsågs 
med tanke på att någon eller några av dem även skulle kunna komma att väljas in som leda
möter när samerna fatt säga sitt. Tomasson och Åhrén kom också att utses relativt enhälligt av 
samerna i respektive län.114 Runt valen av de två samiska representanterna från Norrbotten 
uppstod däremot en viss konflikt, sedan uppgifter kommit ut att lappväsendet i länet agerade 
för att försöka påverka dessa val. Lappfogden i det norra distriktet, Holm, ville att samerna i 
hans distrikt skulle utse en "riktig" nomad som skulle kunna utgöra en motvikt mot Tomasson 
i kommittén. Tomasson ställde sig mycket kritisk till dessa uppgifter och hoppades att Norr-
bottenssamerna skulle utse lämpliga representanter, men han var orolig för att lappväsendets 
inflytande i de nordligare delarna av länet skulle bli avgörande. För att försöka motverka 
lappväsendet på detta område föreslog Tomasson egna kandidater som han hoppades att sa
merna i Norrbotten skulle rösta på. I sitt förslag utgick Tomasson från samer som visat intres
se och engagemang i samefrågor.115 
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När frågan tycktes gå mot ett avgörande komplicerades den ytterligare genom att skogssa-
merna i Norr- och Västerbotten agerade för att även de skulle erhålla representation i kom
mittén. Detta skedde vid ett möte i Aijeplog i början på oktober 1920, då skogssamer från 
Malå, Arvidsjaur och Aijeplog samlades. Mötet krävde en skogssamisk representation i 
kommittén eftersom de fjällsamiska representanterna inte ansågs vara tillräckligt insatta i 
skogssamernas levnadsförhållanden, vilka påtagligt skilde sig från fjällsamernas. Skogssa-
mernas krav framfördes till regeringen i december 1920 av Karin Stenberg. Det skogssamiska 
kravet på representation i kommittén höll dock på att spolieras. Några dagar efter mötet figu
rerade en skrivelse i den norrländska pressen undertecknad av en same vardera från Malå, 
Arvidsjaur och Aijeplog som representanter för samerna i dessa socknar. I skrivelsen framför
des kraftig kritik mot kommitténs arbete och dessutom mot vissa av ledamöterna. Bland annat 
beskylldes Gustav Park för att ha förrått samerna och övergivit sina ståndpunkter rörande no
madskolan som han hade förespråkat vid landsmötet. Tomasson avfärdade dock skrivelsen 
som ett alster av Valdemar Lindholm och menade att samerna lurats att skriva på. I slutändan 
erhöll skogssamerna trots detta en representant i lappkommittén, på Norrbottenssamernas be
kostnad. De senare erhöll bara en representant, ordningsmannen Nils Anders Gruvvisare från 
Jokkmokk, medan ordningsmannen Nils Stenberg från Arvidsjaur utsågs som representant för 
skogssamerna i Norr- och Västerbotten. Den utdragna beslutsprocessen medförde att det for
mella beslutet om vilka samiska representanter som skulle ingå i kommittén inte togs förrän i 
juni 1921.116 Detta torde ha inneburit ett problem, framför allt för de två sist valda ledamöter
na som inte tidigare hade deltagit i kommitténs arbete. De missade därigenom de två första 
årens utredningsarbete och därmed även huvuddelen av de resor och möten som genomfördes 
i lappkommitténs regi. 

Kommitténs arbete och förslag 
Under 1920 och 1921 genomförde kommittén omfattande resor inom de områden där rensköt
sel bedrevs. Under dessa resor kallade kommittén till sammanträden, dels med renskötarna, 
dels med den övriga befolkningen. Vid mötena försökte kommittéledamöterna bilda sig en 
uppfattning om det rådande tillståndet inom renskötseln, förhållandet mellan renskötarna och 
de bofasta samt framtidsutsikterna för näringen i de olika områdena.117 I vissa frågor var ut
fallet av kommitténs utfrågningar en överraskande enig linje mellan samerna i de olika lapp
byarna. En sådan fråga gällde skol- och hushållskåtorna där ingen lappby uttalade sig för un
dervisning i kåtor. Däremot var samerna i Norrbotten genomgående mera nöjda med no
madskolan. En klar skiljelinje gick här mellan samerna från Jokkmokk och norrut och samer
na söder därom. En annan fråga där likartade synpunkter fördes fram från samer i olika områ
den rörde frågan om antalet erforderliga renvaktare. På många av sammanträdena påpekade de 
närvarande renskötarna att behovet av renvaktare varierade över året. Under vissa perioder var 
behovet större än de gällande gränserna och under andra mindre. Det var därför svårt att ange 
definitiva regler för detta i renbeteslagstiftningen.118 

I frågan om renvaktarstugor var splittringen större, men majoriteten var för att tillåta dem. 
Förespråkarna av stugorna menade att påståendet att bofasthet ledde till en försämrad rensköt
sel var felaktigt. Eller som Jon Jonasson Fjällgren, tillhörande Mittådalens lappby, uttryckte 
sig: "Att bosättning i stuga skall förleda till lättja med avseende å renskötseln vore ett oriktigt 
påstående. Böljade man slå sig ned till lättja, kunde man lika väl ligga i kåta som i stuga."119 

Motståndarna var dock lika säkra på sin sak. Johan Knutsson Stuor, ordningsman i Talma 
lappby, menade till exempel att bofasthet bland renskötare ledde till att de så småningom 
lämnade näringen: "Redan den omständigheten att någon hade håg att uppföra fast bostad för 
vistelse under hela året innebure ett tecken på att han hade tendens att övergiva renskötseln 
och bli bofast."120 I frågan om huruvida de renskötande samerna skulle jämställas med den 
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övriga befolkningen i skattehänseende fanns en klar skiljelinje mellan norr och söder. Ren
skötarna i Arjeplog och Arvidsjaur, Västerbotten samt Jämtland uttalade sig för en beskatt
ning av renskötseln, om än Jämtlandssamerna uttryckte en viss tveksamhet i frågan. Norr om 
Arjeplog var motståndet mot detta däremot tydligt. Renskötarna här menade att näringen var 
för ostadig och gav för låga inkomster för att de skulle kunna bli beskattade som den övriga 
befolkningen. Ett undantag här utgjordes av renskötarna i Karesuando som sedan länge beta
lade skatt till kommunen. De var däremot tveksamma till att även behöva betala statlig 
skatt.121 

Lappkommittén hann emellertid aldrig slutföra sitt uppdrag. När kommittén hade genom
fört sina undersökningar och skulle börja bearbeta det insamlade materialet tvingades den i ett 
forcerat tempo avsluta sitt arbete. Den var en av flera statliga utredningar som, i ljuset av 
statsfinansiella problem i början av 1920-talet, betraktades som överflödig och onödig. På 
grund av detta tvingades den avbryta sitt arbete i förtid och hann därför inte slutföra sitt upp
drag.122 Två betänkanden lades fram under slutet av kommitténs avkortade verksamhetstid, det 
ena rörande ny renbeteslagstiftning och det andra rörande ny förordning för nomadskolan. 
Genom att arbetet hade avslutats i förtid hade vissa frågor helt utelämnats av kommittén och 
de förslag som presenterades var inte fullt genomarbetade. De icke renskötande samernas för
sörjning och lappfattigvården hade till exempel endast diskuterats inom kommittén, men de 
saknades nästan helt i det färdiga betänkandet.123 I stället hade kommittén koncentrerat sina 
ansträngningar på frågorna kring renskötseln. Något av en huvudmålsättning för kommittén 
när förslaget till nya stadgor för renskötseln gjordes upp, var att förenkla och klargöra. I be
tänkandet slogs det fast att de samiska rättigheter som renbeteslagen omfattade endast gällde 
de renskötande samerna. Kommittén menade att detta inte var någon förändring mot den tidi
gare renbeteslagen i sak, men däremot ett tydliggörande av vad som mer eller mindre hade 
tagits för givet tidigare. Som renskötare skulle de räknas som var kyrkobokförda som samer. 
Avgörande för detta skulle vara en kombination mellan härstamning och att renskötsel bedri
vits av familjen. För att förenkla överblicken över vilka regler som gällde för fjäll- respektive 
skogsrenskötseln föreslog kommittén att den nya renbeteslagen skulle bestå av två separata 
stadgor. Dessutom konstaterade kommittén att av de 8.129 samer som levde i Sverige, var det 
endast en dryg tredjedel som fick sin försörjning genom renskötselnäringen. Av dessa kombi
nerade ett stort antal renskötseln med en annan näring, framför allt jordbruk. Endast ungefär 
en fjärdedel av samerna ägnade sig enbart åt renskötseln.124 Härigenom fanns det nu klara siff
ror på att endast en minoritet bland samerna försörjde sig genom renskötseln. 

Kommittén betraktade dock ändå renskötseln som framtidsnäringen för samerna och me
nade att denna hade goda förutsättningar, om bara renskötarna själva var villiga att arbeta hårt. 
Den renskötselmetod som kommittén utgick ifrån tycks vara den intensiva, med en nära och 
noggrann bevakning av renarna. Det var också genom att betona och i viss utsträckning skärpa 
de formella kraven på bevakningen av renarna som kommittén ville förbättra näringen. Bland 
annat skulle en försumlig renskötare kunna förlora sin renskötselrätt. Samtidigt hade kom
mittén tagit med den synpunkt som framförts vid många av sammanträdena med renskötarna, 
nämligen att behovet av renvaktare varierade under året, rtied mer eller mindre intensiva peri
oder. Några riktlinjer för hur detta skulle tillämpas i praktiken i frågan om det antal renvaktare 
som stipulerades i byordningarna angavs dock inte. Faktörer som kunde inverka negativt på 
en noggrann bevakning av renarna förutom för få vaktaré ansågs vara fasta bostäder för ren
skötarna och en kombination av renskötsel med jordbruk. Frågan om fasta bostäder för ren
skötarna som varit en sådan het stridsfråga kring 1917-1918 var avsevärt mindre kontroversi
ell i betänkandet. Kommittén utgick ifrån de faktiska föthållandena i sin bedömning och kon
staterade att situationen var sådan att allt fler bland renskötarna skaffade sig fasta bostäder. Än 
så länge var detta vanligast i Jämtland och Västerbotten, mefi denna utveckling böljade även 
göra sig märkbar i Norrbotten. Det var en utveckling som Skulle fortsätta och som inte borde 
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förhindras, även om kommittén ansåg att den kunde medföra vissa risker för näringen. Ren
skötarna skulle därför tillåtas att, med vissa förbehåll, uppföra fasta stugor. I frågan om en 
kombination av renskötsel och jordbruk ansåg kommittén att denna kunde accepteras för 
skogssamerna. En stor majoritet av dem kombinerade redan de båda näringarna och de flesta 
var beroende av att kunna fortsätta med det. I fjällrenskötselns fall ställde sig kommittén där
emot långt mer avvisande till denna kombination. Eftersom den redan existerade i en ut
sträckning som tycktes förvåna ledamöterna, drygt 16 procent av de renskötande fjällsamerna 
kombinerade renskötseln med annan näring, måste dock även detta accepteras, men med fler 
förbehåll.125 

I de betänkanden som kommittén presenterade hade samerna därmed fatt ett visst gensvar 
på de synpunkter de fört fram. Lappkommitténs betänkande var mer positivt mot samerna än 
tidigare utredningar, men präglades ändå av den rådande tidsandan och synen på samerna. 
Trots konstaterandet att endast en dryg tredjedel av den samiska befolkningen helt eller delvis 
var sysselsatt inom renskötseln, andades betänkandet ett visst tvivel rörande samernas förmå
ga att klara av andra yrken än renskötseln: 

Man hör icke sällan det påståendet, att den lappska allmogen väl skulle äga särskilda förutsätt
ningar att med framgång utöva renhanteringen, men däremot vara mindre lämpad för andra nä
ringar. Kommittén kan för sin del icke obetingat dela en sådan uppfattning om lapparna. Väl tor
de de fa anses vara synnerligen skickade att driva renskötsel, men deras lämplighet för andra yr
ken än renskötsel torde icke fa underskattas.126 

I likhet med den officiella linjen i samepolitiken var det fjällsamerna och deras renskötsel som 
betänkandet fokuserade på, trots den separata stadgan för skogsrenskötseln som ingick i be
tänkandet. I motiven bakom förslagen märks detta tydligt. Skogsrenskötsel framställdes när
mast som ett problem och den förväntades vika undan i alla markanvändningskonflikter, oav
sett vilken näring den konkurrerade med.127 

I betänkandet rörande nomadskolan uppvisades en viss uppmjukning av den tidigare "lapp 
skall vara lapp"-linjen som styrt organisationen av skolan. Den övergripande målsättningen, 
att ha en separat skola för de nomadiserande samernas barn som skulle arbeta för att bibehålla 
deras intresse för renskötarlivet, fanns fortfarande kvar. Däremot hade synen på hur detta 
skulle genomföras i viss mån förändrats. Nu ansågs det vara centralt att även de samiska bar
nen erhöll en fullgod skolutbildning. Kommittén ville därför överlag förbättra kvalitén på un
dervisningen och lärarna, samt dessutom förlänga undervisningstiden. De speciella kurserna 
för lärare till de vandrande nomadskolorna skulle avskaffas och småskollärarexamen skulle i 
fortsättningen vara minimikravet. Förhållandena och behoven såg dock olika ut i olika områ
den varför de nya stadgorna skulle anpassas efter detta. De lägre krav på nomadskolan som 
ställdes av samerna i norra Norrbotten skulle kunna kombineras med de höga krav som ställ
des i de sydligare områdena i en och samma stadga. Denna flexibilitet i skolans utformning i 
de olika distrikten skulle uppnås genom att föräldrarna gavs förbättrade möjligheter att få sina 
synpunkter tillgodosedda. I kommitténs förslag till ny nomadskolestadga sattes undervis
ningstiden, i både den flyttande och den fasta skolan, till 4-8 månader. Därigenom fanns det 
ett stort spelrum för föräldrarna i de olika områdena att anpassa skoltidens längd efter de lo
kala behoven och förutsättningarna. Även de så hårt kritiserade hushållskåtorna behölls, även 
om en viss kritik framfördes i betänkandet. Kommittén menade dock att flexibilitet måste till-
lämpas även här och utrymme gavs därför i förslaget för ett bibehållande av hushållskåtor där 
föräldrarna så önskade. Vid de skolor där hushållskåtor inte skulle finnas ville dock kommit
tén att en vanlig tältkåta skulle uppsättas för att barnen skulle få en större inblick i och förstå
else för nomadlivet. Slutligen ville kommittén även byta ut beteckningarna vandrande respek
tive fast nomadskola, mot vistesskola och byskola.128 
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En proposition till ny renbeteslagstiftning baserad på lappkommitténs betänkande färdig
ställdes 1924. På grund av vissa grundläggande invändningar från lagrådet lades dock propo
sitionen aldrig fram till riksdagen för ett avgörande.129 Frågan kom att skjutas på framtiden. 
Däremot blev frågan om nomadskolan behandlad av riksdagen 1925. Kommitténs förslag bi
behölls i stort sett oförändrade i den nya nomadskolestadgan som infördes samma år. Den 
enda större förändringen som genomfördes var att särskilda nomadskolfullmäktige skulle till
sättas i vaije skoldistrikt för att kanalisera föräldrainflytandet.130 Samerna hade därmed fatt 
vissa av de krav som framfördes på landsmötet tillgodosedda. Kraven på lärarnas kompetens 
höjdes, undervisningstiden skulle förlängas och kvalitén förbättras och dessutom kunde hus
hållskåtorna tas bort om föräldrarna så ville. Genom nomadskolfullmäktige tillförsäkrades 
föräldrarna en kanal att kunna påverka skolan. Samtidigt som det gavs ett utrymme för för
bättringar inom nomadskolan lämnade dock den nya nomadskolstadgan även öppet för att 
bibehålla en låg standard på skolorna.131 Det var upp till föräldrarna att driva igenom förbätt
ringar. För norra Norrbotten, där intresset för en förändring och utveckling av nomadskolan 
var minst, innebar detta att skolundervisningen inte behövde förändras i någon större utsträck
ning. Även i de sydligare områdena, från Arjeplog och söderut, där kommittén förväntade sig 
krav på en förlängning av undervisningstiden skulle samerna vara tvungna att vänta på för
bättringar. I betänkandet konstaterade kommittén att den rådande ansträngda ekonomiska situ
ationen medförde att förändringar i denna riktning endast skulle kunna genomföras succes
sivt.132 

Samerna hade därmed fatt gehör för vissa krav, samtidigt som andra kvarstod. Genom att 
propositionen rörande renskötseln sköts upp genomfördes inga som helst förändringar på detta 
område, vilket medförde att resultatet av det samiska deltagandet i kommitténs arbete på detta 
fält helt uteblev. Samernas möjligheter till inflytande i lappkommitténs arbete var dessutom 
begränsat. På grund av tidsbristen hade inte de motiv som angavs till förslagen i betänkandet 
arbetats fram av hela kommittén. Ett "förstärkt arbetsutskott" hade författat dessa utifrån de 
diskussioner som förts inom kommittén.133 Av ett brev från Lindhagen till Tomasson framgick 
det att detta arbetsutskott inte innehöll några av de samiska ledamöterna. Meningen hade varit 
att de samiska representanterna skulle höras angående utskottets förslag när detta var färdigt 
och att det därefter skulle gå ut till lappbyarna för granskning. På grund av att kommittén 
tvingades att avsluta sitt arbete i förtid kunde dock varken de samiska kommittéledamöterna 
eller lappbyarna ges någon möjlighet att granska förslagen. Inte heller under det tidigare ar
betet tycktes de samiska representanterna ha deltagit fullt ut i kommitténs arbete.1341 det för
stärkta arbetsutskottet ingick däremot samtliga lappfogdar. I den underkommitté som utredde 
nomadskolan tycks dock det samiska inflytandet ha varit bättre.135 

Samiska reaktioner 
Hur betraktade då samerna lappkommitténs arbete och hur bemöttes de två betänkanden som 
kommittén lämnade? Från samiskt håll berördes kommitténs löpande arbete i stort sett endast 
av Tomasson i SET.1361 sina artiklar rörande lappkommittén under det pågående utrednings
arbetet ställde sig Tomasson mycket lojal mot denna. Han framhöll hur betydelsefullt det var 
att samerna nu för första gången tilläts delta i ett utredningsarbete. Tomasson betonade dess
utom det goda samarbetet inom gruppen, vilket tillskrevs ordföranden Walter Murrays goda 
ledaregenskaper, och att ledamöterna enhälligt stod bakom kommitténs betänkande.137 På vis
sa grundläggande punkter framförde dock Tomasson kritiska synpunkter. En mer generellt 
övergripande kritik rörde fenomenet lapputredningar som sådana. Enligt Tomasson hade de 
utredningar rörande renskötseln vilka i stort sett kontinuerligt hade pågått mellan 1906-1922 
kostat statskassan drygt 950.000 kronor, en kostnad han ansåg vara orimligt hög. Resultaten 
var dessutom allt annat än positiva; 1917 års proposition hade fatt underkänt och renbetes-
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konventionen var till stora delar oefterlevbar. Tomasson menade att de höga kostnaderna och 
de dåliga resultaten till stor del berodde på att de departement som handhade samiska frågor 
saknade kompetens på området och i stället vände sig till utomstående experter som fick utre
da frågorna. Den sakkunskap samerna besatt utnyttjades i alltför liten utsträckning. Enligt 
Tomasson skulle det vara lämpligare om departementen förfogade "över en lapp" när de 
skulle avgöra dessa frågor. Han ansökte därför 1922 om en tjänst inom socialdepartementet 
för att framför allt arbeta som sakkunnig i samiska frågor. Någon tjänst erhöll han dock inte 
vilket han tillskrev övertron på de så kallade lappexperterna.138 

Tomasson framförde även kritik som mer direkt berörde lappkommitténs arbete. Han ställ
de sig kritisk till det uppdrag kommittén givits och den inriktning arbetet därmed hade fatt. 
Tomasson såg två grundläggande problem i kommitténs uppdrag, dels hade den tillsatts på 
grundval av det utredningsarbete som legat till grund för propositionen 1917, dels skulle den 
revidera gällande renbeteslagstiftning. Han menade att detta tidigare utredningsarbete hade 
varit oförstående inför samernas reella behov och i alltför stor utsträckning blivit en "kameral 
utredning" som inte bidrog till att förbättra samernas ställning, vilket tydligt framkommit vid 
landsmötet. Att därför basera den nya utredningen på basen av den föregående var i g runden 
felaktigt. Tomasson ville dessutom öppna upp för ett nytt sätt att betrakta samefrågor. I stället 
för att enbart inrikta arbetet på en revidering av den existerande renbeteslagstiftningen, borde 
kommittén närma sig frågan mer förutsättningslöst. Den borde ha som huvudpunkter att både 
undersöka renskötselnäringens förutsättningar samt även kolonisationsfrågan för samer som 
slagits ut eller var på väg att slås ut från renskötseln. Att samefrågan bestod av dessa två hu
vuddelar framstod som allt viktigare för Tomasson under utredningsarbetets gång. Tomasson 
menade dessutom att det var centralt att utredningar kring renskötseln arbetade utifrån en rea
listisk insikt i de för handen rådande omständigheterna inom näringen, det vill säga att ren
skötseln allt mer utvecklades i en extensiv riktning i stora delar av det samiska området.139 

Han tycktes anse att denna insikt i näringen saknades i kommittén. 
Tomasson var dock inte framgångsrik i sina försök att övertyga de övriga ledamöterna i 

lappkommittén om denna syn. De frågor han lyfte fram som allt mer centrala och viktiga att 
diskutera var just de som lappkommittén lämnade när den tvingades avsluta sitt arbete i förtid. 
I betänkandet betonades i stället den centrala ställning renskötseln ansågs ha för samernas 
framtida försörjning.140 Detta skedde trots att kommitténs egna undersökningar visade att det 
endast var en minoritet inom den samiska befolkningen som försörjde sig inom renskötseln. 
Den dominerande bilden av samerna som renskötare var ännu alltför stark för att kunna ifrå
gasättas på ett framgångsrikt sätt av Tomasson. Först nästan tio år senare framförde han skar
pare kritik mot lappkommittén på denna punkt.141 Trots detta och trots det begränsade infly
tandet som de samiska kommittéledamöterna hade haft ställde han sig positiv till betänkandet 
rörande renskötseln. Han tycktes likaledes även vara nöjd med den proposition till ny renbe
teslagstiftning som färdigställdes 1924.142 

Skolfrågan uppmärksammades i mycket liten grad av Tomasson i SET, trots att han själv 
deltog i lappkommitténs behandling av frågan.143 Han betraktade dock nomadskolan som en i 
grunden positiv institution. Tomasson ansåg inte att rasbaserade motiveringar hade legat bak
om inrättandet av en särskild skola för de nomadiserande samernas barn, utan att detta enbart 
berodde på renskötarnas speciella levnadsförhållanden. När samerna blev mer bofasta fick 
deras barn också gå i vanliga svenska skolor. Han såg det dessutom som mycket positivt att 
samerna i norra Norrbotten genom nomadskolan fick undervisning på svenska vilket var vär
defullt för framtiden. Det skulle därigenom underlätta kontakterna mellan samerna i norr och i 
söder. Till skillnad från Gustav Park och många andra som hade framträtt på landsmötet me
nade Tomasson dessutom att det snarast skulle ses som en fördel att missionsskolorna av
vecklades. Dessa hade varit mycket viktiga för undervisningen av samerna under en period, 
men Tomasson menade att det var orimligt och olämpligt om ett helt folks skolundervisning 
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skulle vara beroende av välgörenhet. Detta kunde skada individernas självkänsla. De statliga 
nomadskolorna var därför att föredra. Vad gällde nomadskolans organisation och dess under
visningsnivå delade Tomasson dock Parks kritiska inställning. Här behövde åtgärder vidtas 
och Tomasson såg goda möjligheter till detta i de riktlinjer som gavs i lappkommitténs betän
kande. Kommitténs betänkande rörande nomadskolan lovordades också av Tomasson som 
menade att samernas åsikter blivit väl tillgodosedda och att möjligheterna att skapa en skola 
som gav nomadbarnen en god undervisning nu fanns. När den nya nomadskolstadgan, som i 
stor utsträckning byggde på kommittébetänkandet, infördes vid årsskiftet 1925/1926 ställde 
sig Tomasson därför positiv till denna. Han lyfte framför allt fram de nya nomadskolfullmäk-
tige som han menade på ett utmärkt sätt gav samerna ett inflytande på skolans utformning.144 

Vid sidan av Tomassons artiklar berördes lappkommitténs betänkanden endast i mycket 
liten utsträckning av andra samer. Renskötarna i lappbyarna hördes angående betänkandet 
rörande renskötseln, men inga större invändningar framfördes.145 Till största delen tycktes 
därmed kommitténs förslag uppfattas positivt av samerna. Genom att Tomasson också ställt 
sig så positiv i SET ökade detta sannolikt samernas uppskattning av lappkommitténs betän
kanden. 

Samisk politisk aktivitet 
Det framgångsrika landsmötet 1918 och det där bildade Lapparnas Centralförbund pekade 
mot att samerörelsen nu skulle kunna etablera sig. Den starkt uppblossande aktiviteten på lo
kal nivå med bildandet av en rad nya och nygamla sameföreningar samt Lindhagens lyckade 
insats i riksdagen vilken ledde till att samiska ledamöter tillsattes i lappkommittén understöd
de detta ytterligare. När det första numret av SET mötte läsarna i november 1918 hade dess
utom den nyvaknade samerörelsen fatt ett språkrör. 

En aktiv och utåtriktad samerörelse 
Tomasson hade ställt sig avvaktande till en samisk tidning inför landsmötet och där hamnade 
frågan i skymundan. Efter landsmötet drog han dock slutsatsen att beslutet att samerna tills 
vidare skulle hålla till godo med spaltutrymme i någon eller några av lokaltidningarna med 
spridning i det samiska området inte var tillfredsställande. Detta skulle inte ge samerna ett 
tillräckligt fritt spelrum. Tomasson menade dessutom att samerna var i behov av ett eget tid
ningsorgan som enbart skulle ägna sig åt deras frågor och där de fritt kunde debattera olika 
företeelser.146 Genom välvilliga ekonomiska bidrag från tio "samegubbar från de sydligare 
lappmarkerna", vilka tillsammans satsade 2.200 kronor, samt en egen insats på 1.000 kronor, 
lyckades han uppbringa en ekonomisk grundstomme för den nya tidningen.147 I det första 
numret angav Tomasson riktlinjerna för SET: 

Samefolkets Egen Tidning är ett organ, som speciellt har till uppgift att ägna sin omsorg åt same
folket och tillvarataga dess såväl ekonomiska som kulturella intressen. Den skall tjäna som språk
rör, budbärare, väktare, förkunnare och upplysare i samefolkets liv och värld. Lojalt och värdigt 
skall den sträva efter att målmedvetet och sakligt i samförståndets tecken utreda och ventilera 
samefolkets livsfrågor till gagn icke allenast för sameh själva utan lika mycket för det fosterland, 
vilket också sameh räkna som sitt. [—] Samefolkets Egen Tidning utgör tillika organ för det på 
samefolkets landsmöte i Östersund bildade Samefolkets Centralförbund, i vilken egenskap tid
ningen kommer att med all kraft främja samefolkets organisationsfråga.148 

På en mer konkret nivå ville Tomasson att tidningen skulle tjäna som en förbindelselänk mel
lan samerna i Sverige. Han såg det dessutom som centrala uppgifter för SET att försöka hålla 
det nyvaknade politiska intresset bland samerna vid liv samt att vara ett opinionsledande or
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gan för frågor som berörde samiska intressen. Tidningens förmåga att etablera sig var också 
en indikator på hur väl samerörelsen lyckades enligt Tomasson. Det var endast de som insåg 
värdet i en egen samisk tidning som kunde förväntas engagera sig och vara aktiva i arbetet för 
samefolket. Han var i grunden mycket optimistisk till tidningens framtida möjligheter. I prov
numret 1918 angavs målsättningarna med utgivningen: Inledningsvis skulle tidningen endast 
utkomma kvartalsvis på grund av de begränsade ekonomiska resurserna, men när förbättringar 
inträtt så skulle tidningen utges månadsvis för att eventuellt bli en veckotidning i framtiden 
om behovet fanns och möjligheter gavs.149 SET blev dock i stor utsträckning ett enmanspro
jekt för Tomasson och han lade ner ett omfattande arbete på tidningen: "SET blev hans livs
gärning, vars värde för samernas folk ej kan överskattas. Det var genom detta språkrör som 
samerna på allvar började göra sin röst hörd i egna angelägenheter."150 

Redan från början kom renskötseln att utgöra en given centralpunkt i tidningen. Rapporter 
från olika delar av renskötselområdet fick berätta om förutsättningarna för näringen under 
olika tider på året.151 Renskötseln var den enda självklara gemensamma nämnaren mellan sa
merna i de olika områdena vilket torde förklara en god del av fokuseringen på näringen. Dess
utom var SET mer eller mindre tvungen att förhålla sig till den officiella inställningen i same
frågor. Statsmakterna satte likhetstecken mellan samefrågan och renskötseln. Ett organ som 
sade sig representera den samiska befolkningen var därför av nödvändighet tvunget att utgå 
ifrån rennäringen om det skulle ha någon möjlighet att bli betraktat som en talesman för sa
merna. Tomasson hade dessutom fortfarande ett stort intresse för sin forna näring. 

Vid sidan av sitt arbete med att ge ut SET och sina ansträngningar att propagera för same
rörelsen, bedrev Tomasson även en relativt omfattande reseverksamhet. Under perioden ge
nomförde han ett flertal resor runt om i det samiska området i syfte att lära känna förhållande
na i de olika delarna, bland annat rörande renskötseln. Tomasson såg det som en stor brist hos 
samerna att de kände till så lite om situationen utanför de egna hemtrakterna. För att själv få 
en inblick i vilka levnadsvillkor samerna hade i de tre länen och för att kunna förmedla dessa 
kunskaper till andra samer såg Tomasson det därför som en viktig uppgift att resa runt i så 
stora delar av det samiska området som möjligt. Resorna genomfördes inte sällan under stora 
strapatser och genom en besvärlig terräng. På många av dessa resor höll Tomasson också fö
reläsningar där han propagerade för samerörelsen och för bildandet av samiska organisationer. 
När Tomasson valdes in som ordinarie ledamot i lappkommittén förbättrades hans möjligheter 
att besöka större delar av det samiska området. På resorna med lappkommittén var Tomasson i 
och för sig förhindrad att aktivt propagera för samerörelsen, men han gavs i stället goda möj
ligheter att på relativt kort tid knyta kontakter med samer runt om i landet och han fick samti
digt en bättre överblick över förhållandena i olika områden.152 

Lapparnas Centralförbund 
Landsmötets beslut att bilda en rikstäckande samisk organisation var en viktig markering från 
mötesdeltagarnas sida. Beslutet demonstrerade en vilja att skapa en fast organisation som 
kunde agera å samernas vägnar i olika frågor. Landsmötet var en viktig symbol och milstolpe, 
men en kontinuerligt verkande riksorganisation skulle kunna uträtta mer. Förutom e:et som 
blivit ett a skilde sig Lapparnas Centralförbund från sin föregångare även på andra punkter. 
Det nya Centralförbundet bildades i in ledningsfasen av en ökad mobilisering och ett ökat en
gagemang bland samerna. När föregångaren bildades 1904 var detta kulmen på en längre pe
riod av aktivitet bland samerna, som efter detta böljade mattas av. Det nya Centralförbundet 
var dessutom mer välförankrat bland samerna. Den geografiska basen var bredare och beslutet 
togs dessutom vid ett stort samfällt samemöte av en relativt bred enig sameopinion. När Cent
ralförbundet bildades 1918 skedde detta dessutom helt på samernas eget initiativ och enbart 
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samer ingick i centralstyrelsen. Samevännerna var viktiga, men i en organisation av denna typ 
var det av central betydelse att samerna stod främst i ledningen. 

Tomasson kom att bli den drivande kraften inom centralstyrelsen, från sin position som 
sekreterare. Att det blev han och inte Andreas Wilks, ordföranden i Vilhelmina-Åsele same-
förening och därmed även i centralstyrelsen, som axlade denna mantel berodde på att den se
nare hade inlett sin utbildning till officer inom Frälsningsarmén efter landsmötet och därför 
inte hade samma möjligheter att engagera sig i samerörelsen. SET:s redaktion, det vill säga 
Tomassons hem och han själv, fick tjäna som en slags inofficiell byrå för centralstyrelsen. Dit 
kom också olika förfrågningar från samer angående när nästa landsmöte skulle hållas och om 
inte Tomasson kunde komma för att hjälpa dem att organisera sameföreningar. Till detta fanns 
det dock inga resurser.153 Tomasson fick därigenom dra ett tungt lass, då han vid sidan av sin 
utgivning av SET även var den drivande kraften inom centralstyrelsen. Utan hans insats skulle 
dess verksamhet troligen ha upphört långt tidigare än 1923. 

Den primära arbetsuppgiften för den nytillträdda centralstyrelsen blev att skapa en ekono
misk grund för Centralförbundet. Det politiska arbetet sköts i bakgrunden i väntan på att Cent
ralförbundet skulle få den ekonomiska stadga som krävdes för ett utvecklat organisatoriskt 
arbete. Att detta var en central uppgift att lösa hade erfarenheterna från 1904-1905 visat då 
Centralförbundets föregångare misslyckades med att etablera sig. En starkt bidragande orsak 
till detta misslyckande var just de ekonomiska begränsningarna. Tomasson, som hade direkta 
erfarenheter från försöken 1904-1905, arbetade därför hårt med att lösa den ekonomiska frå
gan i första hand. Han konstaterade att förbundet inte skulle kunna bedriva någon verksamhet 
om inte en stabil ekonomisk bas först skapades. Frågan var bara hur de nödvändiga ekono
miska resurserna skulle kunna uppbringas. Ett första försök gjordes genom att starta en in
samling bland samerna för Centralförbundets verksamhet. Centralstyrelsen hoppades att sa
merna åtminstone skulle betala in den av landsmötet stipulerade medlemsavgiften till Central
förbundet på 5 kronor/år. Utfallet blev dock magert, endast 1.475 kronor flöt in.154 Målsätt
ningen med denna insamling var dock med stor säkerhet inte att skapa en ekonomisk bas för 
Centralförbundet. Därtill var ännu alltför få samer engagerade samt de ekonomiska förutsätt
ningarna för många alltför begränsade. Målet torde snarast ha varit att uppbringa vissa begrän
sade finansiella resurser för centralstyrelsens löpande verksamhet.155 Detta understryks också 
av att centralstyrelsen i maj 1919, under den pågående insamlingen till förbundet, lämnade in 
en ansökan till regeringen om tillstånd att få arrangera ett varulotteri. Det var genom detta 
lotteri som en ekonomisk grund för Centralförbundet skulle läggas. Ansökan stöddes av ett 
antal riksdagsledamöter, däribland Carl Lindhagen och Gustav Rosén. Skulle ansökan bevil
jas, planerade centralstyrelsen att efter genomfört lotteri sammankalla till ett nytt landsmöte 
där Centralförbundet skulle konstitueras.156 

I ansökan försökte centralstyrelsen motivera behovet av samerörelsen i allmänhet och av 
Centralförbundet i synnerhet. Samerörelsens allmänna målsättning beskrevs liksom dess bety
delse för samerna samt även för det svenska samhället. Genom att samernas ställning förbätt
rades och deras andliga och kulturella nivå höjdes skulle detta även få positiva effekter för 
staten. Att stödja samerörelsen skulle därför vara bra även för statsmakterna. Lotteriet, som 
var tänkt att ge ett överskott på 100.000 kronor, skulle skapa de grundläggande förutsättning
arna för förbundet att etablera sig och bedriva verksamhet bland samerna. Bland annat plane
rades en mindre expedition, föreläsningar samt upplysningsverksamhet bland samerna. I an
sökan betonades även att ett nytt landsmöte planerades i den händelse att lotteriet kunde ge
nomföras.157 Tomasson såg positivt på möjligheterna att få regeringens godkännande. Ett pro
blem var dock att han trodde att kommerskollegium, på grund av den stora mängd varulotteri-
er som florerade vid den tiden, skulle komma att kräva en borgen på 100.000 kronor. För att 
förebygga detta ingick centralstyrelsen mot årets slut med en ny ansökan till regeringen om att 
i stället få anordna ett tombolalotteri. Denna ansökan var gemensam med tre andra organisa
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tioner vilka också planerade lotterier. Tomasson var dock fortsatt optimistisk till möjligheter
na att fa ett positivt besked av regeringen.158 

En av de viktigaste frågorna både för centralstyrelsen och för SET var att förankra organi
sationsrörelsen på lokal nivå. Ett återkommande stridsrop i uppmaningarna till samerna att 
organisera sig på lokal nivå berörde den ökade styrka som en organisering innebar för samer
na: "Erfarenheten har visat, att där den enskilde individen stått maktlös, har en liten sameföre
ning uträttat mycket."159 När arbetet med att planera landsmötet startades var Vilhelmina-
Åsele den enda aktiva sameföreningen. Kontakterna mellan samerna inför landsmötet, samt 
landsmötet i sig medförde ett återuppvaknande av den lokala föreningsverksamheten bland 
samerna. Under åren 1917-1920 bildades inte mindre än åtta nya eller nygamla sameförening
ar och det totala antalet var därmed uppe i nio. I Jämtland och Häijedalen startades tre same
föreningar, Offerdals-Hotagens, Frostvikens samt Tännäs-Idre och Mittådalens. I Västerbotten 
var antalet sameföreningar fyra, Vilhelmina-Åsele, Tärna, Sorsele samt Malå och i Norrbotten 
var antalet två, Arjeplog samt Arvidsjaur. I olika mindre notiser i SET uppmärksammades 
sameföreningarnas arbete.160 Fästet för samerörelsen var därmed detsamma som 1904-1905. 
Det var i Jämtland, Västerbotten och södra Norrbotten som samerna var aktiva med Väster-
bottenssamerna som de mest aktiva. Sameföreningarna i detta län täckte in hela det samiska 
området. Situationen på den lokala fronten såg därmed positiv ut. 

Det gjordes även ett försök att etablera en sameförening i Jukkasjärvi av Per Thuuri, en av 
tre samer därifrån som deltog vid landsmötet. Ett problem här var dock de bristande kunska
perna i svenska. Thuuri själv var en av få samer i dessa trakter som kunde läsa mötesproto
kollet och SET. Trots detta gjorde Thuuri ett försök 1919 att bland samerna i s ocknen infor
mera om vad som hade avhandlats på landsmötet samt att få till stånd en sameförening. Intres
set från samerna var dock i stort sett obefintligt och försöket blev därför ett misslyckande.161 I 
ett brev som delvis återgavs i SET året därpå, skylldes detta misslyckande på de lasstadianska 
predikanternas starka grepp över den samiska befolkningen. Brevskrivaren menade att dessa 
aktivt motarbetade organisering bland samerna, eftersom detta skulle innebära att de själva 
riskerade att förlora sin dominerande ställning.162 Lasstadianismen som en hämmande faktor 
för en politisk mobilisering bland nordsamerna i Sverige har även lyfts fram av Henry Minde. 
Han menar att den laestadianska rörelsen var motståndare till etnopolitiska tendenser allt sedan 
upproret i Kautokeino då en grupp samer, inspirerade av laestadianismen, hade angripit och 
dödat två norrmän.163 Därför motarbetades denna typ av aktivitet bland samerna. I senare ar
tiklar framträdde även andra samer från Jukkasjärvi som var inne på samma linje som Thuuri. 
Både Mickel Olsson Inga och P K Sunna beklagade den stora okunnighet som de menade råd
de bland samerna i norr.164 Här går det att skönja de första tendenserna till det intresse och 
engagemang som sedermera skulle utmynna i Jukkasjärvi sameförening. Det var dock ännu 
för tidigt för denna utveckling. 

Samerörelsen var vid denna tidpunkt inne i en mycket viktig formativ etableringsfas. Verk
samheten var relativt omfattande och livaktig. Ett embryo till riksorganisation var i verksam
het och ett antal sameföreningar fanns som kunde driva frågorna på lokal nivå. De samiska 
organisationerna hade dessutom ett starkt språkrör i SET som mycket aktivt drev samefrågan i 
sina spalter. Tidningen fungerade dessutom som en förenande länk mellan samerna i olika 
områden, genom vilken de kunde kommunicera. Den begynnande förändringen i synen på 
samerna på central nivå innebar dessutom att samerna hade bättre möjligheter att nå fram med 
sina åsikter och krav än tidigare. Förutsättningarna för att samerörelsen skulle kunna etablera 
sig var därmed mycket goda, om bara de ekonomiska möjligheterna gavs för ett konstitueran
de av Centralförbundet. En etablering av förbundet var nödvändig för att bredda den dagliga 
verksamhetens bas som ännu till stor del bedrevs på egen hand av Torkel Tomasson. Kunde 
detta ske, och kunde förbundet inrätta ett kansli för att driva verksamheten, då skulle en fast
het samt en administrerande och sammanhållande länk skapas inom samerörelsen. När detta 
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skedde skulle dessutom ett nytt landsmöte inkallas vilket ytterligare skulle markera ett defini
tivt genombrott för samerörelsen. 

Penganöd och organisationsdöd 
Trots denna positiva nystart för samerörelsen uppstod snart problem. Att skapa en ekonomisk 
grund för Centralförbundet visade sig vara en svår uppgift att lösa. I juli 1920 avslog rege
ringen centralstyrelsens lotteriansökan vilket kom som ett hårt slag. Styrelsen, som övervägde 
att lägga ner sin verksamhet, inkallade därför ett krismöte i Åsele i januari 1921. Till mötet 
kallades ordförandena i sameföreningarna samt andra "initiativkraftiga och inflytelserika" 
samer.165 Uppslutningen till mötet blev dock mycket dålig. Endast ordföranden i Malå same
förening, J O Ollén, samt ytterligare en same utanför centralstyrelsen, Torkel Larsson Krojk, 
hade slutit upp för att diskutera Centralförbundets framtida öde. Tomasson tillskrev dock den 
dåliga uppslutningen de långa avstånden och de kostsamma resorna. Mötet beslutade att cent
ralstyrelsen skulle fortsätta sitt arbete trots att den i realiteten, på grund av den bristfälliga 
ekonomin, hittills inte hade kunnat bedriva någon egentlig verksamhet. För att uppbringa de 
nödvändiga ekonomiska resurserna vände sig nu centralstyrelsen direkt till samerna. Förhopp
ningen var att sameföreningarna, samt även enskilda samer i t rakter där sameföreningar sak
nades, skulle garantera vissa belopp som skulle utgöra grundplåten i e n fond för Centralför
bundet. Cirkulär om stöd till förbundet skickades därför ut till samerna i de sydligare område
na. De nordligare delarna av Norrbotten inbegreps inte i planerna på grund av de tidigare svå
righeterna att engagera samerna där i samerörelsen. Tomasson var mycket optimistisk inför 
möjligheterna att kunna realisera denna plan. Han menade att samerna nu, på grund av mot
gången, måste arbeta ännu hårdare för att uppnå målet om en aktiv samerörelse och han var 
övertygad om att detta skulle lyckas om bara viljan fanns hos samerna. Positiva svar på cir
kuläret kom snabbt in från de fyra sameföreningarna i Västerbotten och Tomasson tycktes 
vara övertygad om att också de övriga skulle ställa upp. Han hoppades därför att ett landsmöte 
skulle kunna arrangeras redan nästa år.166 

Tomassons optimistiska framtoning framstår som något svårförklarad. Trots att det var ve
ritabla ödesfrågor för samerörelsens framtid som skulle diskuteras, kom endast två samer 
utanför centralstyrelsen till Åselemötet. Att som Tomasson förklara den begränsade uppslut
ningen med långa avstånd och höga resekostnader, kunde i och för sig ha ett visst berättigan
de. Det fanns emellertid relativt närliggande sameföreningar i Västerbotten som utan alltför 
stora utgifter borde ha kunnat ta sig till mötet. Än mer anmärkningsvärt blir dock att i ljuset av 
detta bedöma mötets beslut rörande Centralförbundets framtid. Att försöka basera förbundets 
ekonomi på ekonomiska bidrag från sameföreningarna, när dessa inte ens hade medel för att 
finansiera resor till krismötet, framstår som ett märkligt beslut. Ett beslut som dessutom tycks 
ha fattats av mötet utan en alltför stark förankring bland sameföreningarna och övriga samer. 
Några mer omfattande kontakter tycks inte ha tagits för att undersöka förutsättningarna för att 
kunna förverkliga beslutet. 

Det visade sig också vara en omöjlighet att basera Centralförbundets ekonomi på bidrag 
från sameföreningarna. Vid ett nytt möte som hölls i Fatmomakke i juli 1921 framkom det i 
och för sig att Tännäs, Frostvikens, Sorsele, Vilhelmina-Åsele och Malå sameföreningar be
slutat sig för att stödja förbundet. Positiva signaler hade även kommit från Offerdal-Hotagens 
sameförening, som ville stödja förbundet efter förmåga, samt från Tärna sameförening. Det 
var dock inte troligt att Tärnaföreningen skulle kunna klara av detta åtagande. Arvidsjaurs 
sameförening hade däremot avböjt och från Aijeplogsföreningen kom över huvudtaget inget 
svar. Totalt hade sameföreningarna endast förmått samla in 10.000 kronor. Detta var inte den 
uppslutning som Tomasson hade hoppats på och det tycks därmed tydligt ha framgått för ho
nom att förbundet inte kunde finansiera sin verksamhet denna väg. Trots detta bakslag valde 
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centralstyrelsen återigen att kvarstå. I stället inlämnade Tomasson i september samma år, å 
centralstyrelsens vägnar, en ny ansökan till regeringen om att få arrangera ett varulotteri.167 

Denna ansökan gick ut på remiss till olika instanser som genomgående ställde sig positiva till 
syftet. Både Socialstyrelsen, länsstyrelsen i Västerbotten, samt nomadskolinspektören Erik 
Bergström stödde centralstyrelsens ansökan. Bergström ställde sig dock tveksam till att ett 
varulotteri var den rätta vägen att gå och förespråkade i stället att Centralförbundet kunde er
hålla ett mindre belopp från ett statligt penninglotteri. Detta förslag fick även stöd av länssty
relsen i Västerbotten. Tack vare de positiva remissyttrandena steg Tomassons förhoppningar 
om att regeringen skulle tillstyrka ansökan.168 

När regeringen i september 1922 avslog även denna ansökan blev detta därför en stor be
svikelse för Tomasson. Han befarade att beslutet skulle komma att innebära stora problem för 
samerörelsen samt även skapa en ökad pessimism bland de aktiva samerna. Tomasson ställde 
sig även mycket kritisk till att en ansökan med ett så viktigt syfte inte kunde finna nåd i rege
ringens ögon, när så många andra lotterier gavs tillstånd: "Vilka motiven än må ha varit, som 
förestavat avslaget, så är det svårt att frigöra sig från tanken, att man helst ser, att sameh icke 
kultiveras. Det är bäst som det är."169 Lapp skulle med andra ord förbli lapp. I stället för att ge 
upp lämnade dock Tomasson i november 1922 på eget initiativ in ytterligare en ansökan till 
regeringen. Denna ansökan följde den av Bergström föreslagna linjen att Centralförbundet 
skulle erhålla medel från en dragning i penninglotteriet. Tomasson kunde därmed stödja sin 
ansökan på de remissyttranden över den föregående ansökan vilka förespråkat denna lösning. 
I sin nya ansökan förmodade Tomasson att det senaste avslaget inte hade berott på att syftet 
med ansökan, vilket trots allt hade fått stöd av remissinstanserna, hade underkänts. Han tolka
de det som att det endast var formen, det vill säga ett varulotteri, som inte hade funnit stöd hos 
regeringen. Efter att återigen ha poängterat det stora behovet av ekonomiska resurser för att 
Centralförbundet skulle kunna fungera och utföra sitt arbete för samebefolkningens fromma, 
ansökte Tomasson om att förbundet skulle beviljas 50.000 kronor ur ett penninglotteri.170 

Denna ansökan avsåg alltså i praktiken ett statligt stöd till Centralförbundet. 
I oktober 1923 avslogs dock även denna ansökan av regeringen. I en kortfattad notis i SET 

meddelade Tomasson läsekretsen denna nyhet utan kommentarer i övrigt.171 Med denna oan
senliga randanmärkning förpassades Lapparnas Centralförbund och dess centralstyrelse in i 
historieböckerna. Regeringens beslut innebar den definitiva dödsstöten för Centralförbundet 
som därefter inte omnämndes i SET annat än i senare historiska tillbakablickar. I tidningen 
omnämndes heller inte att förbundets verksamhet faktiskt hade upphört. Detta misslyckande 
att etablera en riksorganisation, den största enskilda motgången för samerörelsen under denna 
period, förbigicks i tysthet. Orsakerna till att Tomasson inte berörde detta eller kritiserade 
beslutet i sig torde kunna tillskrivas de många motgångar som kommit slag i slag för samerö
relsen under 1920-talet. Tomasson inriktade sig i stället på att försöka fortsätta utgivningen av 
SET och valde att inte blicka tillbaka på vad som kunde ha varit. Misslyckandet med Central
förbundet var en stor besvikelse för Tomasson personligen. I drygt fem år hade han arbetat 
aktivt för att skapa förutsättningar för den nya organisationen utan att lyckas. Tomasson har 
själv beskrivit sin syn på detta arbete: 

Åren 1918 till och med december 1922 ägnade jag mig i Uppsala åt starten och grundläggandet 
av Samefolkets Egen Tidning och åt samernas organisationsrörelse, reste härs och tvärs i lapp
markerna dels på egen hand och dels i egenskap av ledamot i 1919 års lappkommitté. Men jag 
gick bet på förverkligandet av föresatsen att skapa ett ekonomiskt bärkraftigt, ändamålsenligt 
samiskt Centralförbund. Det var dock ett ärligt, lärorikt försök, som dock kostade fem av mina 
bästa levnadsår. Det finns tillfällen, då även den järnhårdaste vilja måste kapitulera inför svårig
heterna [...].172 
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Hur Tomasson såg på beslutet som innebar den definitiva dödsstöten för Centralförbundet kan 
delvis utläsas ur hans reaktion efter avslaget på centralstyrelsens närmast föregående ansökan. 
Detta avslag tillskrev han att det fanns ett motstånd mot att samerna organiserade sig. Denna 
åsikt delades av Gustav Park, som i en tillbakablick 1953 menade att det fanns två huvudorsa
ker till att försöket att etablera Centralförbundet strandade. För det första berodde detta på att 
samerna norr om Aijeplog och Arvidsjaur inte kunde engageras för föreningsarbetet och för 
det andra på motstånd från statsmakternas sida: 

Den andra avgörande anledningen till misslyckandet låg utan tvivel i statsmakternas resp. lappvä
sendets till en början negativa inställning till samernas organisationssträvanden. Från det hållet 
var man faktiskt rädd för samernas kulturella och vaknande sociala strävanden. [---] Och rege
ringens avslag på relaterade framställningar om nådigt tillstånd till lotteriprojekt och slutligen om 
anslag ur lotterimedel visar till fullo, att man även på högsta ort [i likhet med lappväsendet] inte 
heller ville uppmuntra samiska organisationssträvanden. Grundsatsen: 'Lapp skall vara lapp' var 
så fast rotad hos höga vederbörande, att inga humanitära skäl kunde rubba den.173 

Motståndet på central nivå mot att stödja centralstyrelsens ansökningar var oberoende av par
tipolitisk färg på de sittande regeringarna. Den period av minoritetsparlamentarism som inled
des 1920 medförde att inte mindre än sex olika regeringskonstellationer satt vid makten under 
den aktuella perioden när centralstyrelsens ansökningar behandlades. De definitiva besluten 
att avslå ansökningarna fattades vid de två första tillfällena av socialdemokratiska regeringar 
och vid det sista tillfället av en högerregering.174 Därmed tycks det vara tydligt att ideologiska 
faktorer var mindre viktiga i frågan. Parks och Tomassons syn på avslagen tycks därför ha fog 
för sig. Den etablerade synen på samerna började visserligen luckras upp under åren kring 
1920, men den rådande grundsynen på vad som konstituerade en riktig same och vad denne 
borde sysselsätta sig med tycks dock ha förblivit stark. 

Det fanns även en intern splittring inom samegruppen, med samer som opponerade sig mot 
det politiska arbetet, vilket bidrog till problemen. I en artikel i SET 1922 som vände sig till 
kärngrupperna bland de politiskt aktiva samerna framgick detta. Tomasson uppmanade dessa 
att inte ge slaget förlorat trots att föreningarna förlorade medlemmar och trots det motstånd de 
mötte och skulle komma att möta från andra samer. Han kritiserade starkt de samer som mot
arbetade samerörelsen. Enligt Tomasson var deras motstånd inte sakligt motiverat utan berod
de enbart på okynne. De var "[r]ötägg och slöfockar" som bedrev en "dumdryg, omogen och 
omotiverad opposition". Sameaktivisterna borde dock inte låta sig nedslås av dessa motgångar 
utan fortsätta sitt arbete.175 Vilka motståndarna var klargjordes dock inte. Tomassons an
strängningar och uppmaningar visade sig dock vara förgäves. Även på lokal nivå blev mot
gångarna för Centralförbundet märkbara. Redan 1921 tycks den första av sameföreningarna, 
den i Aijeplog, ha upphört med sin verksamhet.176 Även de övriga sameföreningarna brottades 
med ett minskat intresse och engagemang och ökade problem med att hålla verksamheten 
igång. Till och med åldermannen bland sameföreningarna, Vilhelmina-Åsele sameförening, 
märkte av denna tendens. Ordföranden Andreas Wilks menade att det minskade intresset i 
föreningens arbete dels berodde på att samma energi inte hade lagts ner på arbetet som tidiga
re, dels på "att man icke lyckades stabilisera Centralförbundet i den utsträckning man tänkt 
sig".177 Sameföreningen i Vilhelmina-Åsele fortsatte dock sin verksamhet till skillnad från 
vissa av de övriga. Åtminstone ytterligare två av lokalföreningarna, Tärna och Malå, tycks ha 
upphört med sin verksamhet, troligen runt 1923 när Centralförbundet i all tysthet gick i g ra
ven. Även vissa av de övriga sameföreningarna tycks ha fört en tynande tillvaro.178 Samerörel
sen befann sig därmed i det läge som Tomasson hade fruktat, med ett starkt begränsat lokalt 
engagemang och endast ett fåtal aktiva sameföreningar. 

Att arbetet för sameröre1 edrevs i en allt mer tilltagande motvind märktes i Tomassons 
artiklar under 1920-talet? a år. De starka uppmaningarna till samerna att aktivt arbeta in
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om sameorganisationerna för att kunna påverka samefrågorna blev mer sällsynta efter 1920. I 
stället innehöll artiklarna mera defensiva formuleringar där det centrala inte längre var att nå 
ut till och aktivera alla samer utan snarast att de aktiva samerna skulle försöka slå vakt om det 
som dittills hade uppnåtts. Landvinningarna skulle konsolideras. I en av de många artiklar där 
Tomasson försökte förklara samerörelsens betydelse skrev han 1921: 

Huru skulle vi sameh känna det, om vår tidning, så liten den än är, upphörde? Huru skulle vi 
känna det, om det icke mer talades och arbetades för skapande av ett samernas centralförbund? 
Huru skulle vi känna det, om våra föreningar upphörde? Huru skulle vi känna det, om alla röster 
till samling tystnade och alla krafter härför upphörde att verka? o. s. v. Helt säkert skulle vi erfara 
och förnimma en egendomlig känsla av obehag, svår att i ord uttrycka och förklara. [—] Med ett 
ord sagt, vi skulle känna, att ett huvud, en ledning, ett stöd, som vi förut icke så noga märkt, i ett 
nu ryckts bort. Med beklämdhet i hjärtat skulle vi inse, hur vi ginge förödmjukelsen och splitt
ringen till mötes i saknad av en nationalhelgedom, som förmår ena och samla.179 

Figur 5. Antal prenumeranter på SET 1919-1934 
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Källor: Brev från Torkel Tomasson till Gustav Park, 2/2 1935. Gustav Hallströms arkiv, volym märkt 
"Samefolkets Egen Tidning", FoAU; Skrivelse från Torkel Tomasson till regeringen, 22/12 1930. Socialdepar
tementets arkiv, konseljakter 14/1 1931, nr 26, RA. 

Trots denna och liknande uppmaningar från Tomasson ökade samerörelsens problem. Alla 
röster bland samerna som manade till samling hade förvisso inte tystnat, men de var nu mer 
än någonsin beroende av SET. Även på denna front blev situationen dock snabbt kritisk. Tid
ningens ekonomi blev tidigt mycket ansträngd. De problem som drabbade den svenska eko
nomin efter första världskrigets slut blev mycket kännbara för SET. Redan 1919 kom de första 
tecknen på att ekonomin började försämras då Tomasson tillkännagav att han inte kunde ge
nomföra planerna att ge ut SET som månadstidning under 1920. Han hänvisade till kraftigt 
höjda tryckningskostnader och till att antalet prenumeranter var alltför få. I stället tvingades 
han höja prenumerationspriset från 1,50 till 2,50, vilket för 1921 fördubblades till 5 kronor. 
De ekonomiska problemen kom sedan att bli ett återkommande tema under de första åren av 
1920-talet. Under tidningens första tre år mer än fördubblades tryckningskostnaderna medan 
antalet prenumeranter förblev på en blygsam nivå till Tomassons besvikelse. De två första 
åren, 1919 och 1920, hade tidningen haft 485 respektive 569 prenumeranter. Fördubblingen 
av prenumerationspriset 1921 fick antalet prenumeranter att rasa till 316, en nivå det skulle 
förbli på under flera år. Antalet prenumeranter av SET åren 1919-1934 framgår i F igur 5. På 
grund av tidningens problem övervägde Tomasson redan 1920 att lägga ner den. Han menade 
att SET i första hand måste baseras på den samiska befolkningen, men såg samtidigt detta som 
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ett problem. Den stora majoriteten av samerna återfanns i Norrbotten, men många av samerna 
i länets nordligare delar från Jokkmokk och norrut förstod inte svenska vilket gjorde att de 
inte kunde tillgodogöra sig tidningen. Dessutom menade Tomasson att de inte heller förstod 
värdet av en samisk tidning. Trots detta valde han att fortsätta verksamheten eftersom han 
menade att konsekvenserna av en nedläggning skulle bli synnerligen allvarliga för samerörel
sen. Tomasson uttalade fortfarande vissa förhoppningar om att tidningen skulle kunna utvidga 
sin verksamhet, men tycktes inte längre tro på denna möjlighet. Efter tidningens första tre år 
var dock startkapitalet slut och en nedläggning låg hotande nära till hands 1921.180 

Den samiska nationalhelgedom som samerörelsen utgjorde i Tomassons ögon ingav där
med ett synnerligen fallfärdigt intryck. En räddningsplanka erbjöds dock i form av ett statsbi
drag som skulle kunna rädda den fortsatta utgivningen av SET. Enligt Tomasson var det två 
av ledamöterna i lappkommittén, nomadskolinspektören Erik Bergström samt kommitténs 
sekreterare Philip Aastrup, som agerade när de hörde om tidningens ekonomiska problem. De 
försökte utverka ett statsbidrag till SET från statens lappfonder för att säkra den fortsatta ut
givningen. Tomasson ställde sig dock mycket tveksam till den föreslagna lösningen på SET:s 
problem. Han såg det som ett dilemma att tidningen genom detta riskerade att bli beroende av 
statsmakterna och därmed inte skulle kunna inta en lika självständig och kritisk hållning. Att 
inte acceptera möjligheten till statsbidrag kunde dock få allvarliga följder för samerörelsen 
som var viktigare än dessa invändningar. Om tidningen upphörde att komma ut skulle detta få 
negativa effekter för samerörelsen och det politiska engagemanget bland samerna riskerade att 
försvinna. Mycket av det arbete som lagts ned, inte minst av Tomasson själv, skulle därmed 
ha varit förgäves.181 Han närde vid den här tidpunkten dessutom fortfarande vissa förhopp
ningar om att Centralförbundet skulle erhålla medel för sin verksamhet. Tomasson valde där
för att acceptera den föreslagna lösningen och lämnade i slutet på 1921 in en ansökan till rege
ringen där han sökte statsbidrag för att rädda en fortsatt utgivning av SET. Ansökan omfattade 
inte bara SET:s ordinarie utgåva, utan även en svensk-finsk utgåva. Denna senare var tänkt 
som ett medel att nå ut till samerna i de nordligare delarna av Norrbotten och var troligen en 
av förutsättningarna för att SET skulle kunna erhålla statsbidrag. Tomasson ansökte om att 
statsstödet skulle fastställas till 7.000 kronor/år, samt att det till en böljan skulle garanteras för 
minst tre år, med möjligheter att därefter förnya anslaget.182 

Tomassons ansökan remitterades till lappkommittén för yttrande. I sitt utlåtande ställde sig 
kommittén som väntat mycket positiv till SET. Kommittén menade att tidningen spelade en 
viktig roll och att den behövdes som ett kulturellt organ för samerna. SET hade dessutom 
lyckats nå ut till ett betydande antal samer under sina första år. Helt ograverat stödde dock inte 
kommittén Tomassons ansökan. Kommittén menade för det första att ett anslag på 4.000 kro
nor skulle räcka för att garantera tidningens utgivning. Den föreslog även att bidraget endast 
skulle utgå för ett år i taget samt att Tomasson skulle sänka prenumerationspriset till 3 kro
nor/år för att om möjligt kunna locka tillbaka några av de prenumeranter som förlorades 1920. 
Tomasson protesterade mot den kraftiga sänkningen av statsbidraget som kommittén föresla
git. Han menade att det inte var realistiskt att kunna tänka sig att ge ut både en svensk- och en 
finskspråkig utgåva om anslaget lades på denna låga nivå. Bland annat framhöll Tomasson 
den marknadsföring av den finskspråkiga utgåvan som var nödvändigt för att kunna etablera 
denna. Han begärde därför att statsbidraget åtminstone skulle fastställas till 5.000 kronor för 
1922, men utan resultat. I sitt beslut i frågan följde regeringen lappkommitténs förslag. Stats
bidraget sattes till 4.000 kronor för 1922, men bantades till 3.000 kronor året därpå. Som vill
kor angavs bland annat att tidningen skulle komma ut i en svensk- och en finskspråkig uppla
ga samt att prenumerationspriset inte fick överstiga 3 kronor.183 

Trots att statsbidraget till SET godkändes av regeringen var de ekonomiska svårigheterna 
ingalunda över för tidningen, eftersom det ekonomiska stödet blev lägre än Tomasson hoppa
des. Den sänkta prenumerationsavgiften ledde inte till någon varaktig höjning av antalet pre-
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numeranter. Tomasson menade uppgivet att det var "nästan lättare för en kamel att gå igenom 
ett nålsöga, än att nå sameh med en tidning." Han tvingades dessutom ta anställning på läns
styrelsen i Falun 1923 för att säkra den egna försörjningen. Därmed blev den tid han kunde 
ägna åt tidningen mer begränsad. Statsbidraget samt stöd från sameföreningarna var dock till
räckligt för att SET skulle överleva.184 

Experimentet med en finskspråkig upplaga var en idé som Tomasson själv tidigare hade 
varit inne på men inte kunnat genomföra.185 När det nu skulle genomföras i praktiken vållade 
det Tomasson mycket extra arbete. Han beklagade de problem detta medförde: "Kan för öv
rigt någon människa begripa, varför vår Herre skapat en så stor språkförbistring bland oss 
sameh på 7,000 personer, så att Samefolkets Egen Tidning skall nödgas utgå på flera 
språk?"186 Samekansan Orna Sanomalehti, som kom att bli namnet på den finskspråkiga utgå
van av SET, utkom under åren 1922-1923. Tidningen innehöll dels utvalda artiklar ur den 
ordinarie svenskspråkiga upplagan, dels ett mindre antal artiklar som enbart publicerades i den 
finskspråkiga upplagan varav vissa var helt nyskrivna och vissa byggde på tidigare publicera
de artiklar i SET. För att ge nordsamerna en möjlighet att lära sig svenska hade tidningen 
finsk och svensk text parallellt.187 De allra flesta artiklarna var skrivna av Tomasson själv, 
men han fick även viss hjälp av Gustav Park vars signatur återfinns under två artiklar som 
enbart publicerades i den finskspråkiga upplagan. Dessa behandlade dels vikten av att samer-
na skulle vårda sin kultur, dels hur samerna borde förhålla sig till den växande strömmen av 
turister till fjällvärlden.188 Eftersom Park endast deltog med ett fatal artiklar i SET under 1920-
talet är det troligt att artiklarna kommit till på Tomassons initiativ. Sannolikt vände sig To
masson till Park på grund av att denne var komminister. Därmed betonades kopplingen mellan 
samerörelsen och religionen vilket var nödvändigt för att om möjligt intressera samerna i nor
ra Norrbotten, där religiositeten var mycket stark, för samerörelsen. 

I det första numret av den finskspråkiga utgåvan av SET framförde Tomasson förhopp
ningen att tidningen skulle bli en förbindelselänk mellan samerna i norr och i söder. Genom 
att tidningen tidigare enbart utgivits på svenska hade den inte kunnat nå ut till samerna i de 
nordligare delarna av Norrbotten. Detta skulle nu den finskspråkiga upplagan kunna råda bot 
på. Målsättningen var att tidningen skulle bidra till en ökad kommunikation och en ökade för
ståelse mellan samerna i olika delar av landet. Han hoppades att tidningen dessutom skulle 
bidra till att nordsamerna skulle ta till sig föreningsverksamheten och att hela den samiska 
befolkningen i fortsättningen skulle arbeta gemensamt för att förbättra sin ställning. För att 
detta skulle lyckas krävdes dock att nordsamerna insåg vikten av att engagera sig samt att de 
strävade efter att informera sig om frågor som var av vikt för dem, framför allt genom att läsa 
SET.189 Försöket med den finskspråkiga upplagan av SET misslyckades dock fullständigt. 
Under 1922 och 1923 lyckades den endast samla 21 respektive 27 prenumeranter, varav alla 
inte ens var samer. Tomasson hade enligt egen utsago försökt bedriva en intensiv propaganda 
för tidningen, men genom den lägre nivån på statsbidraget begränsades dessa möjligheter.190 

Det framstår dock som osannolikt att försöket skulle ha lyckats även om han hade erhållit ett 
högre belopp. Det oerhört låga antalet prenumeranter pekar mot att tiden ännu inte var mogen 
för att etablera SET i det nordsamiska området. Att försöket var på väg att misslyckas kunde 
utläsas redan i det första numret 1923, där Tomasson klagade på alltför få läsare och på att 
många samer i norr inte förstod vikten av en egen samisk tidning.191 Trots att den finskspråki
ga utgåvan upphörde lyckades Tomasson erhålla fortsatt statsbidrag för SET. Nivån på bidra
get sänktes till 2.000 kronor, men var ändå tillräcklig för att säkra den fortsatta utgivningen av 
tidningen.192 Trots stora problem lyckades Tomasson alltså rädda SET och samerörelsen levde 
dessutom vidare lokalt i vissa områden, om än aktiviteten gick ner. 
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Lappar blir samer - konturerna till ett samepolitiskt program 
Ett viktigt led i den politiska mobiliseringen av samerna och i identitetsformeringen var att få 
det egna namnet på folket accepterat. I Tomassons val av namn för den nya tidningen av
speglas detta. I en liten enkel faktaruta som inledde det första numret gavs en förklaring till 
varför benämningen same skulle användas: "Same, pl. sameh är det folk, som svenskarna 
kallat och kalla lapp, lappar. Folket självt kallar sig dock same, pl. sameh."193 Tomasson drev 
dock inte frågan aktivt genom att propagera för namnet, i stället lät han exemplets makt tala 
genom att själv genomgående använda same. Att han såg detta som en central och viktig fråga 
framgick dock tydligt av att han genomgående använde sig av denna benämning i sina artiklar 
i SET. Under landsmötet hade endast benämningen lapp använts av mötesdeltagarna. I SET 
däremot, kom same att vara den dominerande benämningen redan från starten. Tomassons 
intresse i namnfrågan framkom även när samerna i N orge försökte få benämningen same ac
cepterad från de norska statsmakternas sida. Denna fråga uppmärksammades av honom i SET 
och han uppmuntrade de norska samerna i deras strävanden.194 Benämningen same kom att få 
både en politisk och en symbolisk betydelse. Den politiska innebörden låg i att det var poli
tiskt aktiva och medvetna samer som använde sig av denna term, den markerade ett ställ
ningstagande. Detta märks tydligt genom att samtliga sameföreningar som startas under åren 
kring landsmötet 1918 har just same och inte lapp i föreningens namn. De föreningar som var 
aktiva runt 1904-1905 var däremot benämnda som lapp föreningar. Same hade fått en politisk 
innebörd. Namnet hade även en symbolisk innebörd genom att det var ett försök att gå ifrån 
benämningen lapp som uppfattades som nedlåtande och som dessutom hade givits samerna av 
andra. Nu ville Tomasson föra fram det egna namnet som stod fritt från negativa kopplingar 
och som i stället kunde alstra en stolthet över den egna historien. 

Det skulle dock dröja länge innan beteckningen same på allvar slog igenom. Den samtida 
sameexperten K B Wiklund kunde inte se något positivt i benämningen same när han 1921 
kommenterade namnfrågan. Han menade att det rent grammatiskt skulle medföra svårigheter 
att använda same och dess böjningsformer och dessutom fanns det inga skäl för att förkasta 
lapp. Denna benämning hade lång historisk bakgrund och enligt Wiklund fanns det inga ne
gativa kopplingar till benämningen.195 En mer originell invändning mot att använda same i 
stället för lapp som framfördes efter andra världskriget, var "att uttryck som 'samiska dialek
ter' och 'lärobok i samiska' kan leda tanken till ön Samos i Medelhavet, där man odlar sa
miskt vin. [sic!]"196 Först på 1950- och 1960-talen skulle lapp börja bytas ut mot same i offici
ella sammanhang. 

Ett av de viktigaste budskapen som Tomasson förde fram under de första åren berörde sa
merörelsens förhållande till statsmakterna. Samerörelsen framställdes av honom som en opo
litisk rörelse som hade en icke samhällsomstörtande karaktär. De rykten som cirkulerat i Vil
helminatrakten i samband med förberedelsearbetet inför landsmötet visade tydligt att samisk 
organisering kunde uppfattas med viss oro. Diskussionerna på landsmötet visade också att det 
fanns en mycket stark opinion för att samerörelsen skulle vara opolitisk. Tomasson förkunna
de därför redan i det första numret av SET att samerörelsen över huvudtaget inte hade "med 
storpolitik och statsskick att skaffa."197 Han betonade att samerörelsen var en kulturell rörelse 
som strävade efter att höja samernas nivå i andligt, socialt och ekonomiskt hänseende samt att 
förbättra deras ställning i samhället. Detta skulle ske inom statens ramar och Tomasson beto
nade den lojalitet samerna kände mot de svenska statsmakterna.198 När det visade sig att pla
nerna på ett Lapparnas Centralförbund var beroende av statligt stöd för att kunna förverkligas, 
förstärktes ytterligare betydelsen av att samerörelsen visade sin lojalitet mot statsmakterna. 
Tomasson präglades av en optimistisk tilltro till de sakliga argumentens styrka. Genom att 
klart och balanserat föra fram samernas syn på missförhållanden inom samepolitiken skulle de 
samiska kraven övertyga de politiska beslutsfattarna. Den opolitiska linjen med en stark beto
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ning av lojaliteten mot statsmakterna och en försiktig saklig argumentering var därför ett cent
ralt drag i samerörelsen under denna period. 

Denna försiktighet i förhållande till statsmakterna låg troligen också bakom Tomassons 
kritik av Valdemar Lindholms skrift, Dat läh mijen situdl. Det var samer i Arvidsjaur med 
Karin Stenberg i spetsen som givit Lindholm i uppdrag att författa boken och den sades ut
trycka deras åsikter.199 Det var också framför allt ett skogssamiskt och sydsamiskt perspektiv 
som hävdades. Skriften var en skarp vidräkning med hur svenskarna hade behandlat samerna 
under historien och den framförde även en mycket stark kritik mot "lapp skall vara lapp"-
idéerna som bestämde den samtida svenska samepolitiken, samt mot lappväsendet. I slutändan 
utmynnade denna kritik i en rad krav, som bland annat gick ut på att samerna skulle ges ägan
derätt till sina traditionella marker, att de skulle jämställas i politiskt avseende, att de skulle 
ges ett större inflytande över rennäringen och lappadministrationen samt att samiska barn 
skulle erhålla en skolundervisning på samma nivå som övriga skolbarn i Sverige.200 Till stor 
del byggde mycket av Lindholms resonemang på Tomassons och Parks anföranden vid 
landsmötet och vissa bitar hade helt kopierats från landsmötesprotokollet.201 Trots detta tog 
Tomasson avstånd från de krav som framfördes i skriften, även om han menade att Lindholms 
verk var viktigt genom att det försökte komma till rätta med fördomar gentemot samerna hos 
den svenska befolkningen.202 Troligen ansåg Tomasson att den kritik Lindholm framförde var 
alltför överdriven och skarpt formulerad för att han skulle kunna ställa sig bakom den. Denna 
typ av kraftiga angrepp mot statsmakterna gick långt utanför den försiktigt sakliga linje han 
försökte driva i SET. Även den schism som uppstod 1917 mellan Lindholm och den grupp 
samer som förberedde landsmötet, där Tomasson ingick, kan ha bidragit till Tomassons kri
tik.203 

Lojaliteten mot statsmakterna omfattade dock inte alla nivåer i den statliga administratio
nen av samefrågor. Lappväsendet som den myndighet vilken skulle hantera samefrågor på 
lokal nivå, samt det arbete lapptjänstemännen utförde ifrågasattes i olika sammanhang. Kritik 
mot olika delar av lappväsendet hade förekommit tidigt i Västerbotten. Hans Magnus Nilsson 
hävdade redan 1905 att lappfogdarna inte hade någon positiv inverkan på renskötselns utöv
ning. Han ifrågasatte starkt bibehållandet av denna tjänst och därmed även av lappväsendet 
som myndighet.204 Vilhelmina-Åsele lapp förening framförde 1915 kritik mot den då nyligen 
inrättade lapptillsyningsmannainstitutionen som ansågs vara av mycket tvivelaktigt värde. 
Föreningen ifrågasatte därför bibehållandet av denna tjänstekategori inom lappväsendet.205 I 
SET framfördes den första kritiken mot lappväsendet i en artikel 1919, skriven av J O Ollén 
från Malå lappby. Han menade att lappväsendet främst var en "pådrivarinstitution" som var av 
mycket begränsad nytta för renskötseln och som inte i någon större utsträckning bidrog till ett 
förbättrat förhållande mellan renskötarna och de bofasta. Ollén menade därför att lappväsen
det i princip kunde avvecklas. Fogdarnas och tillsyningsmännens arbetsuppgifter kunde i 
stället utföras av ordningsmännen och landsfiskalerna. De medel statsmakterna sparade in på 
detta kunde i stället användas som statsbidrag till jordbrukarna för byggande av lador och 
stängsel kring odlingar. Ollén ansåg att dessa medel därigenom skulle fa en reell nytta för 
renskötseln. Även ordningsmannen i Vilhelmina norra lappby, Sivert Jonsson, var inne på 
denna linje rörande tillsyningsmännen.206 

Kritik mot lappväsendet framfördes även av Tomasson, om än i en något mer begränsad 
omfattning. Successivt under 1920-talet blev han dock mer uttalad i sin kritik. Tomasson me
nade att lappväsendet var överdimensionerat för sina arbetsuppgifter. Myndigheten var belam
rad med allehanda tjänster som i stort sett inte behövdes. Kostnaderna motsvarade helt enkelt 
inte nyttan. Lappfogden kunde i samarbete med renskötarna handha de viktiga frågorna utan 
att allehanda tillsyningsmän var nödvändiga. I likhet med Ollén menade Tomasson att denna 
tjänstekategori var överflödig och lämpligen kunde omvandlas till hölador. Till skillnad från 
Ollén ville han dock behålla lappfogdarna, trots att han beskrev dem som "utomstående och 
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desslikes torra tjänstemän". Tomasson ansåg att lappfogdarnas maktposition var alltför stark 
och han antydde att de, i egenskap av personer som inte hade arbetat inom renskötseln, sakna
de tillräcklig insikt i n äringen.207 En same skulle därmed kunna utföra arbetet som lappfogde 
på ett mer tillfredsställande sätt. Att Tomasson inte ville avskaffa hela lappväsendet och där
med även lappfogdetjänsten, kan ha haft samband med att han själv fortfarande eftersträvade 
en position som lappfogde. 

Tomasson försökte även hos statsmakterna skapa en förståelse för att samefrågan inte en
bart var en renskötselfråga. Detta slog han tidigt fast och det kom också att vara framträdande 
i hans synpunkter på lappkommitténs arbete. Att bara koncentrera arbetet kring samiska frågor 
på renskötseln gav inte en långsiktig lösning. Under dessa år börjar även en viss förändring i 
Tomassons inställning i frågan att märkas. Från att ha sett på jordbruksnäringen som en viktig 
delfråga vid samefrågans lösande kom han i stället allt mer att se detta som huvudfrågan. Den 
pessimism Tomasson mötte bland näringsutövarna, kombinerat med de allt mer begränsade 
naturmässiga förutsättningarna som han tyckte sig se runt om i renskötselområdet fick honom 
att mer och mer se jordbruket som den framtida lösningen på samefrågan. En ökad satsning 
behövdes därför på att slussa över renskötare som höll på att slås ut från den krympande ren
näringen till jordbruket.208 Liknande tankegångar hade framförts av de samepolitiska pionjä
rerna vid seklets början, av vilka Tomasson varit en. De hade dock enbart baserat sig på för
hållandena i Västerbotten och de problem renskötselnäringen där upplevde. Nu hade han fatt 
en överblick över hela renskötselområdet och dessa erfarenheter fick honom att bölja se mer 
pessimistiskt på näringens framtid. Ytterligare en faktor som påverkade renskötseln negativt 
var industrialiseringens ökande intrång i renskötselområdet, bland annat genomfördes den 
första Suorvaregleringen under perioden.209 Detta uppmärksammades dock överhuvudtaget 
inte i SET. 

Inåt mot samerna hade Tomasson andra målsättningar. För att samerörelsen skulle kunna 
bli framgångsrik krävdes det en utbredd lokal etablering med en djup förankring bland samer
na. Tomasson strävade därför inledningsvis i SET efter att uppmuntra och stärka det lokala 
engagemang som hade vuxit fram i samband med landsmötet. Det krävdes emellertid mer än 
bara en bred mobilisering på lokal bas bland samerna. Tomasson såg även opinionsbildningen 
bland samerna som ett centralt led i möjligheterna att kunna påverka beslut som fattades av 
statsmakterna. Breda samiska opinionsyttringar skulle ytterligare underbygga samt understry
ka det rättfärdiga i de samiska kraven. Genom Carl Lindhagen hade samerna en kanal till 
riksdagen vilket gav dem goda möjligheter att föra upp frågor på den politiska dagordningen. 
Detta var viktigt men inte i sig tillräckligt. För att Lindhagens motioner skulle få den tyngd 
och det genomslag de behövde krävdes även att samerna på kort tid kunde samla sig till opi
nionsyttringar där ett starkt och brett förankrat stöd för motionerna kunde föras fram. Detta 
framförde Tomasson vid olika tillfällen, bland annat i samband med Lindhagens båda motio
ner 1920. Själv ansåg Tomasson att frågan rörande samisk representation i riksdagen var vik
tigare än den rörande representation i lappkommittén. Han försökte därför skapa en opinion 
bland samerna till stöd för Lindhagens motion i frågan. Utfallet av Tomassons ansträngningar 
blev dock magert då endast tre lappbyar och två sameföreningar gav sitt uttalade stöd för mo
tionen. Han var trots detta övertygad om att med starkare samiskt opinionsstöd bakom en 
framtida motion i frågan, skulle detta leda till ett positivt utslag i riksdagen. Tomasson mena
de därför att det var centralt att samerörelsen inte bara företrädde samerna utåt, men att den 
även aktiverade och engagerade samerna i arbetet.210 Den framgångsrika aktionen 1917 vilken 
utmynnade i landsmötet bör ha framstått som ett viktigt exempel för Tomasson. Även andra 
samer framträdde i SET och betonade vikten av att samerna engagerade sig och stod eniga 
bakom viktiga frågor.211 

1931 skrev Tomasson att hos "varje folk, som uppnått en viss andlig och kulturell utveck
ling, föreligger ett behov att teckna sin egen historia."212 Detta tycktes även vara en målsätt
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ning han hade med SET, där ett centralt inslag i de första årgångarna var att lyfta fram samisk 
kultur och historia. I ett stort antal artiklar belystes samernas religion, etnografi, sägner, histo
ria samt de svenska statsmakternas politik gentemot samerna ur ett historiskt perspektiv.213 Ett 
uttalat syfte Tomasson hade med artiklarna rörande samisk kultur och etnografi var att genom 
dessa även försöka locka en svensk läsekrets till tidningen.214 Det framstår dock tydligt att han 
även hade andra syften med sina artiklar, syften som var inriktade mot den samiska läsargrup
pen. Ett sådant var att lyfta fram samernas historia och kultur för en omvärdering. Samerna 
skulle inte längre skämmas för sina rötter och andra folk skulle inte se ner på dem. Tomasson 
ville peka på det positiva och intressanta i den samiska historien och den samiska kulturen. 
Han ville skapa en ökad medvetenhet om den egna kulturen och dess värde och därmed även 
en ökad stolthet. Den samiska kulturen placerades på samma nivå som nordbornas. Ytterligare 
ett syfte med framför allt de historiskt inriktade artiklarna tycks ha varit upplysning och un
dervisning. Tomasson använde sig ofta av historiska artiklar för att belysa aktuella skeden ur 
ett historiskt perspektiv. När till exempel samernas beskattningsfråga diskuterades redovisade 
han hur staten etablerat sin beskattningsrätt av samerna. Renbeteskonventionen och skolfrågan 
är andra exempel på aktuella diskussionsområden där en liknande teknik användes.215 Här 
tycks det uttalade syftet ha varit att ge samerna en ökad kännedom om hur förhållandet mellan 
statsmakterna och samerna utvecklat sig på olika områden för att de därigenom bättre skulle 
förstå den pågående diskussionen i dessa frågor. Frågan kan dock ställas hur stort genomslag 
Tomasson fick med sina mer kulturellt och historiskt inriktade artiklar. Vissa av artiklarna, 
speciellt de historiska, var tunga och närmast akademiskt skrivna. I hur stor utsträckning det 
fanns ett intresse bland de samiska läsarna för detta är svårt att uttala sig om. 

Den etnopolitiska mobiliseringen bland samerna i Sverige och Norge hade en klar gräns
överskridande dimension under perioden. Detta markerades inte minst vid de två landsmötena 
där samer från båda länderna var närvarande och där gemenskapen över gränsen betonades. 
De diskussioner som fördes om att försöka skapa en gemensam riksorganisation och en ge
mensam tidning för samerna i Sverige och Norge förstärkte detta intryck. Planerna genomför
des inte men kontakterna över riksgränsen var trots detta livliga. I SET följdes detta upp ge
nom en rad artiklar under denna period där Tomasson skildrade aktuella händelser som berör
de samerna i Norge. Framför allt intresserade han sig för den politiska aktiviteten bland sa
merna i grannlandet och i en rad artiklar och notiser skildrade Tomasson de norska samernas 
aktivitet. Detta relativt stora intresse för skeendet i Norge torde dels ha haft samband med de 
ambitioner som fanns att knyta samman samerna i de båda länderna, dels med att Tomasson 
ville använda sig av de norska samernas aktioner som förebilder och inspirationskällor för 
samerna i Sverige. Efter 1924 började dock antalet artiklar rörande samerna i grannlandet att 
minska kraftigt och från andra halvan av 1920-talet fram till efterkrigstiden berördes samerna 
i Norge endast undantagsvis.216 Denna gränsöverskridande dimension inom den tidiga samerö
relsen berörde dock endast samerna i Sverige och Norge. Däremot togs inte samerna i Finland 
och Sovjetunionen upp. 

Länsmyndigheternas syn på samefrågan 
Lappväsendet stod under dessa år lite i skymundan, bakom renbeteskonventionen och lapput
redningen. Trots kontroversen kring tillsättandet av samiska ledamöter från Norrbotten i lapp
kommittén och den kritik mot myndigheten som framfördes från samiskt håll, tycks förhål
landet mellan parterna ha varit relativt gott. Även bland lapptjänstemännen tycktes den be
gynnande förändringen i synen på samerna ha slagit igenom. Detta kan till exempel utläsas i 
frågan om renskötarna skulle tillåtas att bo i fasta bostäder. När utkastet till propositionen 
1917 gick ut för yttrande till länsmyndigheterna i de tre länen, framfördes inga invändningar 
mot de föreslagna ändringarna i 1898 års renbeteslag som syftade till att förhindra renskötare 
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från att uppföra fasta bostäder. Dessa tankegångar fick tvärtom ett uttalat stöd från lappfog
darna Holm och Österberg i Norrbotten samt Staaff i Jämtland. De menade att den tilltagande 
bofastheten bland renskötarna förorsakade en försämring av renvården, varför åtgärder var 
nödvändiga.217 Redan på landsmötet 1918 uttalade sig dock Holm, som svar på en direkt fråga 
från Tomasson, för att tillåta renskötarna att ha fasta bostäder. Frågan diskuterades även på två 
möten som hölls mellan lappfogdarna i Norrbotten och Västerbotten hösten 1919. Lappfog
darna ställde sig där inte avvisande till denna tanke, utan ansåg att detta borde utredas av 
lappkommittén.218 

Vissa förändringar hade därmed böljat ske i synen på samerna även på regional nivå, men 
någon total omsvängning var det inte. I lappkommitténs betänkande accepterades tanken på 
att renskötarna skulle tillåtas bo i f asta bostäder. När betänkandet gick ut på remiss framstod 
tydliga åsiktsskillnader i frågan. Lappfogdarna i Norrbotten och länsstyrelsen i Västerbotten 
accepterade nu att renskötare skulle ha rätt till bofasthet. Länsstyrelsen i Norrbotten godkände 
motvilligt denna del av betänkandet, men endast baserat på att utvecklingen bland de renskö-
tande samerna i de två sydligare länen nödvändiggjorde detta. I det egna länet såg länsstyrel
sen däremot inga tecken till en utveckling i samma riktning bland renskötarna och menade att 
föreskriften där skulle ha mindre betydelse. Den dåvarande länsassessorn Ragnar Sundberg 
reserverade sig dock mot detta och krävde att renskötarna i princip inte skulle tillåtas uppföra 
fasta bostäder. Även länsstyrelsen i Jämtland framförde ett uttalat motstånd mot tanken att 
bofasthet och renskötsel kunde kombineras utan men för näringen.219 I denna konkreta fråga 
fanns det alltså påtagliga åsiktsskillnader, dels mellan länsmyndigheterna, dels inom 
länsmyndigheterna i Norrbotten. 

Lappfogdarnas inställning i olika frågor under denna period är svår att belysa på grund av 
källmaterialets fragmentariska natur. De ovannämnda mötena hösten 1919 mellan lappfogdar
na i N orrbotten och Västerbotten ger dock en viss inblick i olika frågor. Deras bild av rennä
ringen var en utvecklad intensiv renskötsel där vaktarna följde hjordarna på nära håll. För att 
denna renskötsel skulle kunna bibehållas ville lappfogdarna stärka den administrativa kon
trollen över renskötseln. Byordningarnas reglering av renskötseln borde därför förbättras och 
förstärkas och dessa borde dessutom ges en likartad utformning i alla tre länen. Lappfogdarna 
såg dessutom ett behov av att övervaka och leda renskötarna. De menade att renskötarna inte 
kunde förväntas följa alla regler och förordningar utan ett övervakande öga. Eftersom lapp
fogdarna själva allt mer tyngdes av annat arbete var det genom en utökning av antalet lapptill-
syningsmannatjänster som denna förbättrade övervakning skulle kunna genomföras. Detta 
borde framför allt ske genom att lapptillsyningsmän tillsattes i de områden där så ännu inte 
skett. Lappfogdarna såg även allvarligt på renskötselns problem och ställde sig positiva till 
frågan om en satsning på jordbruk för de samer som stod utanför eller var på väg att slås ut 
från renskötseln. Förutom de sakfrågor inom samepolitiken som diskuterades framstod mötet 
även som ett försök av en ung byråkratisk institution att stärka sin organisatoriska uppbygg
nad. Mötet i sig var ett tydligt tecken på strävanden att fördjupa samarbetet mellan lappadmi
nistrationerna. Lappfogdarna föreslog dessutom att lappväsendet i de tre länen skulle föras 
samman under en gemensam organisation. Även krav på att lappfogdetjänsterna skulle uppfö
ras på ordinarie stat och tillerkännas pensionsrätt, att löneförmånerna skulle förbättras samt att 
expeditionsutgifterna i högre grad skulle täckas av statsmedel framfördes. Lappfogdarnas 
önskan att utöka antalet lapptillsyningsmän kan även ses i detta ljus.220 
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Sammanfattande analys 
Perioden 1917-1923 präglades inledningsvis av en mycket positiv utveckling för samerna i 
Sverige. Landsmötet 1918 i Östersund framstår som en milstolpe i den samiska historien, där 
samerna för första gången på allvar gjorde en inbrytning på den samepolitiska arenan. Fram
gången för samerna kommer dessutom vid en oväntad tidpunkt. Den rådande "lapp skall vara 
lapp"-ideologin var starkt förankrad bland politiska beslutsfattare och de så kallade lappex
perterna, något som hade tagit sig konkret uttryck i nomadskolereformen. Denna inställning 
till samerna och renskötseln genomsyrade även regeringens proposition 1917 rörande änd
ringar av renbeteslagen, vilket också var orsaken till att samerna reagerade. Samernas protes
ter bidrog verksamt till att riksdagen beslöt att skjuta upp stora delar av propositionen till dess 
samerna hade haft möjlighet att diskutera propositionens innehåll vid ett allmänt landsmöte. 

Mötet kom att bli en stark politisk manifestation från samernas sida. För första gången pre
senterades en mer sammanhållen samisk syn på samepolitiken vilken visade sig stå i markant 
motsatsförhållande till den officiella synen. Efter landsmötet kunde därför inte längre samiska 
protester mot den förda samepolitiken lika lätt avfärdas som enskilda missnöjesyttringar från 
degenererade renskötare som inte var representativa för de äkta nomaderna. Landsmötet mar
kerade även ett politiskt uppvaknande bland samerna och fick en starkt mobiliserande effekt. 
Inte mindre än åtta sameföreningar startades mellan 1917-1920 och förenade sig med den än
nu aktiva föreningen i V ilhelmina-Åsele. Dessutom beslutade landsmötet att bilda en samisk 
riksorganisation, Lapparnas Centralförbund. På hösten 1918 startades utgivningen av Same
folkets Egen Tidning, SET. Basen för samerörelsen hade också breddats, eller kanske snarast 
fördjupats. De områden där en etnopolitisk mobilisering hade visat sig under den föregående 
perioden, var även de områden där samerna nu mobiliserade sig. Denna gång skedde det dock 
i ett större antal sameföreningar och med en mer uttalad förankring i södra Norrbotten. När 
dessutom 1919 års lappkommitté, som hade tillsatts för att se över samefrågan, utökades med 
samiska ledamöter 1920 såg situationen ljus ut för samerna. 

Den positiva utvecklingen för samerna och samerörelsen bröts dock redan i början på 
1920-talet och förbyttes i motgångar. Problemen manifesterade sig tydligast i misslyckandet 
att etablera Centralförbundet. De finansiella förutsättningarna för att bedriva en verksamhet 
inom förbundet kunde, trots vissa försök, inte uppbringas inom den samiska befolkningen. 
När förbundet även fick avslag på sina upprepade framställningar till regeringen med ansök
ningar om lotteritillstånd eller del i lotterimedel fanns inga reella möjligheter att konstituera 
organisationen. Centralförbundet lades 1923 ner utan att någonsin ha varit i verksamhet. De 
misslyckade ansträngningarna att skapa finansiella förutsättningar för förbundets verksamhet 
fick även följder på det lokala planet. Det individuella engagemanget minskade och allt fler av 
sameföreningarna fick problem att upprätthålla sin verksamhet. Det budskap som de olika 
regeringarna hade förmedlat genom sina avslag på centralstyrelsens olika ansökningar hade 
uppfattats av många samer; de borde inte organisera sig politiskt. Än en gång hade försöken 
med en politisk reorganisering av samerörelsen, att kanalisera samernas etnopolitiska mobili
sering i mer organiserade former, misslyckats. Vid periodens inledning var samerörelsens 
agerande reaktivt till sin karaktär, men när rörelsen försökte gå in i en aktiv fas under åren 
efter landsmötet misslyckades detta. Det var fortfarande svårt att upprätthålla ett kontinuerligt 
engagemang och en långsiktig verksamhet, att upprätthålla en aktiv samerörelse. Även SET 
kände av samerörelsens problem och det var endast med hjälp av statsbidrag till tidningens 
verksamhet från och med 1922 som dess verksamhet kunde räddas. 

En utveckling som tog sin böljan under perioden, men som till största delen inte uppmärk
sammades i SET, var de förändringar till följd av renbeteskonventionen med Norge som ge
nomfördes inom renskötseln och skulle komma att påverka stora delar av renskötselområdet i 
Sverige. Genom att konventionen inte trädde i kraft förrän den 1 januari 1923 hade dess ef
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fekter ännu inte börjat uppmärksammas under perioden. En följd av konventionen som var 
påtaglig redan under dessa år var emellertid hur samerna längst i norr påverkades. För att upp
fylla konventionens bestämmelser rörande det antal renar de fyra nordligaste lappbyarna tilläts 
beta i Norge, inleddes omfattande förflyttningar av samer från Karesuandoområdet. Det var 
med en varierande grad av tvång som lappväsendet försökte förmå renskötare att ansöka om 
flyttningstillstånd. Samernas underordnade ställning i samhället blev här uppenbar genom det 
som skedde och tvångsförflyttningarna kan närmast ses som ett tydligt kolonialt inslag i den 
svenska samepolitiken. Tvångsförflyttningarna av Karesuandosamer skulle även komma att få 
stor inverkan på renskötselmetoden i lappbyarna i södra Norrbotten. Den extensiva renskötsel 
som de inflyttande Karesuandosamerna bedrev skilde sig från den mer intensiva renskötsel 
som bedrevs i lappbyarna i till exempel Aijeplog. Förändringarna inom renskötseln mot en 
mer extensiv metod hade börjat ske inom olika delar av renskötselområdet redan före tvångs-
förflyttningarna. Omläggningen av renskötselmetod under denna period var ett led i en eko
nomisk reorganisering av näringen, där utvecklingen gick från en intensiv mot en mer exten
siv renskötsel i allt fler områden. Den accelererande effekt på denna utveckling som inflytt
ningen av Karesuandosamer till sydligare lappmarker innebar, kunde ännu bara skönjas. 
Tvångsförflyttningarna skulle även komma att fa en stor betydelse för den politiska reorgani -
seringen, men den utvecklingen var ännu i sitt inledningsskede. 

Det starkt paternalistiska förhållningssättet från statsmakternas sida gentemot samerna, vil
ket kom till uttryck på både central och regional nivå under perioden, utgjorde en central or
sak till denna andra våg av etnopolitisk mobilisering bland samerna. Regeringens proposition 
1917 rörande ändringar i renbeteslagen var ytterligare ett steg i riktning mot att implementerà 
"lapp skall vara lapp"-ideologin i den politiska praktiken. Propositionens förslag innehöll inga 
åtgärder som i sig direkt pekade mot en strävan att ytterligare segregera de nomadiserande 
samerna eller att assimilera övriga samer. I motiveringarna till propositionen framgick det 
dock tydligt att målsättningen var att bofasta samer samt skogssamer i framtiden inte skulle 
tillåtas bedriva renskötsel. En bofast renskötare var en anomali som inte kunde accepteras 
inom den rådande synen på samerna. Näringen, i likhet med nomadskolan, skulle förbehållas 
de äkta nomaderna. Det koloniala förhållningssättet från statsmakterna uttrycktes här tydligt. 
De uttalade ambitionerna från statsmakternas sida att styra samernas utveckling, kombinerat 
med samernas underordnade ställning i samhället och deras mycket begränsade möjligheter att 
påverka sin situation, ansågs bland vissa samegrupper vara orimliga. Framför allt samerna i 
Västerbotten och Jämtland reagerade starkt och ansåg att statsmakternas intentioner var att 
vrida utvecklingen tillbaka för renskötarna i dessa båda län. De föreslagna åtgärderna uppfat
tades som modellerade efter förhållanden vilka var rådande i de norra delarna av Norrbotten, 
men skulle om de genomfördes i de sydligare sameområdena utgöra ett hot mot renskötselnä
ringen och den samiska kulturen där. 

Landsmötet bidrog dock till en förändring av statsmakternas agerande gentemot samerna. 
Att samiska ledamöter utsågs till 1919 års lappkommitté var ett tydligt tecken på detta. För 
första gången gavs samerna ett mer formellt tillträde till den samepolitiska arenan. Trots att 
lappkommitténs betänkande rörande renskötseln inte resulterade i någon ny renbeteslagstift
ning pekade det ändå i en ny riktning, mot en modernisering av synen på samerna. Fasta bo
städer för renskötarna och en kombination av renskötsel och jordbruk sågs inte längre entydigt 
som anomalier, vilka måste förbjudas för att renskötseln inte skulle försämras. Även frågan 
om att med statsmakternas stöd slussa över renskötare som slogs ut från näringen till jord
brukssektorn började diskuteras, trots att den tidigare inställningen varit att samerna endast 
var skapade för renskötaryrket och skulle förfalla till elände och misär om de skildes från nä
ringen. En viss uppluckring av den tidigare så dominerande "lapp skall vara lapp"-politiken 
började därmed ske under perioden. Huruvida detta mer öppna sätt att betrakta frågorna kring 
samerna och renskötseln kan tillskrivas de krav som framfördes vid landsmötet och närvaron 
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av de samiska ledamöterna i kommittén är svårt att avgöra. En viss positiv effekt torde de 
dock ha haft. Motståndet mot de nya signalerna inom samepolitiken var trots detta på inget 
sätt brutet. Tvärtom kan det sägas att anhängarna av den traditionella "lapp skall vara lapp"-
ideologin fortfarande dominerade den samepolitiska arenan på många sätt. Inom länsstyrel
serna och lappväsendet var dessa tankegångar fortfarande starkt representerade, om än 
länsmyndigheterna spelade en undanskymd roll under perioden och inte utgjorde huvudfokus 
för de samiska protesterna. 

Statsmakternas agerande i frågan om ansökningarna från Lapparnas Centralstyrelse re
spektive SET var ett tecken på denna tvetydlighet i samepolitiken. Varför beviljades statsbi
draget till tidningen från och med 1922, när centralstyrelsens ansökningar angående lotterier 
och del av lotterimedel avslogs? Detta är en svår fråga att besvara då det är synnerligen mot
stridiga signaler som ges. I båda fallen kunde ansökningarna luta sig mot ett uttalat stöd från 
framträdande personer, som i samtliga fall betonade det stora värdet för samerna av att dessa 
ansökningar skulle beviljas. Trots detta var det endast ansökan om statsbidrag till SET som 
beviljades. Den mest troliga förklaringen till denna skillnad ligger i hur tidningen respektive 
Centralförbundet betraktades. SET uppfattades troligen i s törre utsträckning som ett mer ren
odlat kulturellt organ, medan Centralförbundet sågs som en politisk organisation, om än med 
vissa sociala och kulturella syften. I lappkommitténs yttrande över Tomassons ansökan om 
statsbidrag för tidningen poängterades just den kulturella dimensionen i tidningens arbete och 
att den inte hade en politisk inriktning. Det var sannolikt lättare att få stöd för en kulturell och 
social verksamhet bland samerna än för en organisering av samerna med politiska förtecken. 

Den konkurrenssituation med jordbruksnäringen i fråga om markanvändandet som hade 
varit drivande vid den samiska mobiliseringen vid sekelskiftet, fanns ännu kvar. Några större 
konflikter visade sig dock inte under perioden och denna faktor påverkade inte direkt utveck
lingen under perioden. Inte heller spelade den ekonomiska moderniseringen i det samiska om
rådet någon framträdande roll för den politiska mobiliseringen. Den första Suorvaregleringen 
genomfördes utan påvisbara reaktioner vare sig från Jokkmokks- och Gällivaresamerna eller 
från SET. Tomasson saknade i stor utsträckning kontakter med samerna i de områden där sa
merörelsen ännu inte hade etablerat sig vilket troligen bidrog till att han inte hade någon insikt 
i v ad regleringen konkret innebar för samerna i området. Inte heller gruvindustrin eller andra 
industriella projekt framhölls i debatten varför exploateringen av naturresurser i det samiska 
området inte tycks ha stimulerat en politisk mobilisering. 

Den politiska moderniseringens utjämnande effekter spelade däremot en större och tydliga
re roll för utvecklingen under denna period än under den föregående. Kontakterna över na
tionsgränsen mellan de politiskt aktiva samerna i Sverige och Norge ökade och vid inledning
en av denna period framhölls det med eftertryck att samerna var ett folk, om än splittrat av 
nationsgränser, och det fanns långtgående planer på att försöka starta en gemensam organisa
tion för samerna i Sverige och Norge. Dessa planer förverkligades inte, men var likafullt be
tydelsefulla i den bild av det samiska som förmedlades. Mobiliseringen och kontakterna över 
nationsgränsen med samerna i Norge var också ett led i ansträngningarna att frambringa en 
samisk motbild till den samebild som dominerade svensk samepolitik. Samerna framställde 
sig själva som en nation, ett folk med ambitioner som inte enbart kunde avfärdas som en liten 
grupp nomader. Kontakterna med samerna i Norge var även betydelsefulla genom att det 
landsmöte de arrangerade i Trondheim 1917 utgjorde en förebild för samerna i Sverige. 

De samiska kontakterna över nationsgränserna flöt således relativt fritt, men däremot hade 
samerörelsen svårt att skapa motsvarande kontakter med samerna i de nordligare delarna av 
Norrbotten. Tomasson misslyckades med att etablera den finskspråkiga upplagan av SET som 
gavs ut 1922-1923, vilket innebar att klyftan mellan nord och syd inom samesamhället förblev 
oöverbryggad. Samerörelsens misslyckande att etablera sig norr om Arjeplog och Arvidsjaur 
innebar ytterligare ett nederlag under de besvärliga åren i början av 1920-talet. Svårigheterna 
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att knyta samman samerna i norr och söder var en svaghet för samerörelsen i Sverige. Denna 
splittring kunde utnyttjas av statsmakternas representanter i olika sammanhang. Framför allt 
begränsade detta möjligheterna för en organisation som till exempel Centralförbundet att 
framstå som en förespråkare för samernas intressen, då en majoritet av samerna stod utanför 
arbetet. 

Vad var då orsakerna till att ingen politisk mobilisering skedde bland samerna i de nordli
gare delarna av Norrbotten? En faktor som redan pekats ut i det föregående kapitlet som orsak 
till den tidigare mobiliseringen i sydsamiskt område var att samerna där var hårdare trängda 
av nyodlingsverksamheten. Denna skillnad är dock till viss del skenbar, eftersom även samer
na i Jukkasjärvi och Karesuando socknar var trängda av jordbruksnäringens expansion. Dessa 
konflikter var dock allvarligast på den norska sidan av gränsen. Renbeteskonventionen med 
Norge innebar dessutom stora omvälvningar för renskötseln i det nordsamiska området. 
Tvångsförflyttningar inleddes och bland de kvarvarande skulle många tvingas söka sig till nya 
okända betesmarker. Renskötarna i framför allt Jukkasjärviområdet hade även drabbats av 
mycket kännbara inskränkningar av sina renbetesmarker genom anläggandet av gruvor och 
järnvägar i området. Sammantaget borde dessa olika faktorer ha kunnat medföra en politisk 
mobilisering bland nordsamerna och starkare protester. Detta skedde dock inte, med undantag 
för det försök till organisering som gjordes i Jukkasjärvi 1919. En annan delförklaring som 
använts var att las stadi ani smen inflytande var en begränsande faktor för politisk mobilisering 
bland samerna i dessa områden. Detta framfördes i SET som förklaringen till att försöket att 
bilda en sameförening i Jukkasjärvi misslyckades. Samtidigt tycks inte heller religionen kunna 
ge hela förklaringen, framför allt om även utvecklingen i Norge tas med i bi lden. Där startade 
den politiska mobiliseringen bland nordsamerna lika tidigt som bland sydsamerna, trots att 
lasstadianismen även i de nordligare delarna av Norge var stark. Ytterligare bidragande fakto
rer kan ha varit den bristfälliga utbildningen bland samerna i de nordligare delarna av Norr
botten samt lappväsendets starka inflytande i området. Framför allt den sista punkten torde ha 
haft en mycket stor betydelse. Lapptjänstemännen hade en mycket stark ställning i dessa om
råden och mötte inte mycket aktivt motstånd från renskötarna. En förutsättning för att samerö
relsen skulle kunna etablera sig i dessa områden vid denna tid var dessutom att de traditionella 
lokala ledarna vanns för samerörelsens sak. Detta lyckades inte och de lokala ledarna tycks i 
stället ha ställt sig solidariska med lappväsendet. 

Ska avsaknaden av en politisk mobilisering bland samerna i de nordligare delarna av Norr
botten ses som ett misslyckande för samerörelsen? Det finns ingen anledning att tvivla på 
Tomassons vilja att försöka engagera samerna i de nordligare delarna av Norrbotten i samerö
relsen. Hans vision för samerna och samerörelsen var en stark riksorganisation vilken före
trädde hela samegruppen och där Norrbottenssamerna var viktiga, inte minst genom sin nume
rär. SET:s finskspråkiga upplaga och det extraarbete denna innebar var ett exempel på hur 
Tomasson försökte förverkliga detta mål. Problemet för honom låg snarast på kunskapsplanet. 
Tomasson hade själv för dålig kännedom om vad som skedde i Norrbotten och han hade trots 
sina resor med lappkommittén uppenbarligen inte i någon större utsträckning lyckats knyta 
kontakter med samer där. Han hade därför endast en begränsad inblick i vilka problem som 
var mest aktuella och brännbara i Norrbotten och vad som diskuterades där. Tomasson vände 
sig därför till samerna i Norrbotten på samma sätt och med utgångspunkt från samma frågor 
som till samerna i Västerbotten och Jämtland. I de sydligare delarna av Norrbotten, där erfa
renheterna var liknande den samerna i Västerbotten och Jämtland hade och där samerna även 
tidigt hade haft vissa kontakter med den första vågen av sameorganisationer, mottogs detta 
budskap väl. För samerna norr om Aijeplog och Arvidsjaur förändrades dock problembilden, 
förutsättningarna för att kunna etablera samerörelsen liksom de frågor som var aktuella var 
inte desamma. Tomasson försökte alltså engagera samerna i norr utifrån de frågeställningar 
och problemformuleringar som var aktuella i de sydligare sameområdena. Ett tydligt exempel 
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på detta problem är renbeteskonventionen och dess följder och det faktum att denna fråga 
länge var osynlig i SET. Genom protester och ett klart ställningstagande mot förflyttningarna 
hade till exempel Tomasson kunnat diskutera ett ämne vilket mycket starkt berörde samerna i 
norr, och eventuellt hade han kunnat fa ett större stöd för samerörelsen genom detta. Intresset i 
de nordligare delarna av Norrbotten för kolonisationsfrågan och andra frågor Tomasson foku
serade på var säkerligen mycket ringa. 

Vid landsmötet 1918 fördes en rad samiska krav fram rörande renskötseln, nomadskolorna 
och en rad andra ämnen. Det mest centrala kravet var dock långt mer generellt och övergri
pande: Mötesdeltagarna, med Tomasson och Park i spetsen, krävde ett slut på "lapp skall vara 
lapp"-politiken och den fördomsfulla bild av samerna som präglade detta synsätt. Förmyndar-
politiken fördömdes som otidsenlig och mötet begärde att samerna skulle tillerkännas samma 
rättigheter och skyldigheter som övriga medborgare. Landsmötet 1918 har betraktats som ett 
misslyckande i sakfrågorna eftersom samepolitiken inte genomgick några grundläggande för
ändringar och eftersom den politiska mobiliseringen bland samerna kom att ebba ut. Detta är 
dock en förenklad bild av det efterföljande skeendet. Det symboliska värdet av landsmötet var 
synnerligen stort. Från samernas sida blev detta både ett kraftfullt politiskt ställningstagande 
samt en stark markering att samerna krävde tillträde till den samepolitiska arenan. Detta följ
des även upp i SET:s spalter. Värdet av landsmötet var dock större, och gick djupare, än så. 
Även om mötet inte resulterade i några konkreta politiska resultat, markerade det ändå ett 
slags brott i den svenska samepolitiken och ett genombrott för samerna. Genom mötet och 
genom tillkomsten av SET markerade samerna sin närvaro på den samepolitiska arenan. 
Framför allt Tomasson, men i viss mån även Park, försökte under perioden utmana den domi
nerande bilden av samerna inom politiken. Denna definition av vem som var same, av vad 
som var samiskt, var dock djupt förankrad inom den samepolitiska kontexten. I det fortsatta 
utrednings- och lagstiftningsarbetet rörande samiska frågor var statsmakterna i större ut
sträckning än tidigare ändå tvungna att förhålla sig till samisk opinion och samiska åsikter. En 
långsam förändring i sättet att resonera kring samiska frågor och hur samerna beskrevs tog sin 
början. 

Tomasson bedrev även ett arbete riktat mot en kulturell reorganisering i SET. I olika artik
lar lyfte Tomasson fram samisk kultur och historia för en omvärdering. Den samiska kulturen 
placerades på samma nivå som nordbornas och det uttalade syftet tycks ha varit att bland sa
merna skapa en större kännedom om den egna historien samt en större stolthet över det samis
ka. Ett led i detta var också Tomassons användande av benämningen same i stället för den 
svenska benämningen lapp. Därigenom betonades återigen det samiska, det var samernas eget 
namn på sig själva. Lapp hade dessutom en nedvärderande klang. Detta kan ses som ett led i 
betoningen av en samisk identitet, en identitet skild från de omgivande folkens. Benämningen 
same kom också att fa en politisk innebörd, eftersom det var de politiskt aktiva samerna som 
använde denna. 

En central punkt där Tomasson försökte få till stånd en förändring av samepolitiken rörde 
dess inriktning mot renskötseln. Tomasson menade att samefrågan inte längre enbart kunde 
fokusera på renskötseln. Utvecklingen mot allt större inskränkningar av renbetesmarkerna och 
försämrade beten medförde att större uppmärksamhet borde ägnas åt åtgärder för att hjälpa 
samer som höll på att slås ut från rennäringen. Samefrågan borde därför bestå av två huvud
sakliga beståndsdelar, en förbättring av renskötselns villkor samt en satsning på jordbruk åt de 
samer som slogs ut från näringen. Denna åsikt framfördes allt starkare av Tomasson under 
perioden, vilket framför allt tycktes bero på den pessimism rörande renskötselns framtid som 
han mötte bland renskötarna. Han misslyckades dock med att få frågan etablerad på den sa
mepolitiska agendan med samma dignitet som renskötseln. 

Samerörelsen följde under perioden en liknande strategi som under böljan av 1900-talet. 
Den målsättning som stod högst på listan var att utnyttja den entusiasm och det engagemang 
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som hade väckts i samband med landsmötet för att etablera en samisk organisationsrörelse. 
Det gällde att etablera denna lokalt i hela det samiska området samt att därigenom skapa ett 
starkt och bestående underlag för en samisk riksorganisation. Tomasson var medveten om att 
det krävdes att samerörelsen fick en organiserad form för att den på allvar skulle kunna etable
ra sig och fa en funktion inom samepolitiken. Han var övertygad om att detta skulle kunna 
åstadkommas genom ett informations- och upplysningsarbete, dels riktat inåt mot samerna, 
dels utåt mot statsmakterna och det svenska samhället. Tomasson hade en mycket stark tilltro 
till upplysningens övertygande makt. Han trodde att han genom sakliga och tydliga argument 
skulle kunna öka kunskapsnivån bland de politiska beslutsfattarna för att därigenom förändra 
politiken. Tomasson strävade efter att de samiska kraven skulle framföras på ett värdigt och 
besinningsfullt sätt. Genom en försiktig men saklig argumentation skulle samernas synpunkter 
föras fram, och han tycktes vara övertygad om att detta skulle ge resultat. Tomasson trodde 
även att han skulle kunna övertyga de samer som inte ännu hade engagerat sig i samerörelsen, 
de tveksamma och de ännu ointresserade skulle genom argumentens styrka vinnas över. I lik
het med honom skulle de se rörelsens betydelse och vikten av att samerna enigt stod bakom de 
krav som fördes fram. Under SET:s första år präglades Tomassons arbete av en mycket idea
listisk syn på möjligheterna för samerörelse. I takt med motgångarna blev han därför alltmer 
besviken och när han lokalt mötte uttalat motstånd mot samerörelsen och dess mål bland sa
mer skapade detta stor irritation hos honom. Denna splittring på lokal nivå medförde troligen 
en viss försvagning av rörelsen och den bör framför allt ha medfört svårigheter att bibehålla 
engagemanget lokalt i de områden där motståndet fanns. Samtidigt var det en alltför optimis
tisk förhoppning från Tomassons sida att alla samer skulle ställa sig bakom samerörelsens 
målsättningar, liksom att "lapp skall vara lapp"-politiken skulle kunna besegras genom infor
mation. 

Två lärdomar kunde dras av misslyckandet att etablera en samisk riksorganisation: dels att 
sameföreningarna var för få, för små och alltför obeständiga för att i s ig själva utgöra grund
pelarna i en riksorganisation, dels att samerörelsen därför i stor utsträckning var beroende av 
statsmakternas välvilja för att kunna etablera en rikstäckande organisation. Saknades det sena
re fanns det inga reella möjligheter att skapa en livskraftig riksorganisation, eftersom andra 
alternativ ännu inte fanns. Samerörelsens problem var även påtagliga för SET. Tomasson an
såg att en stark samerörelse var avgörande för hur tidningen skulle lyckas. Endast politiskt 
medvetna och aktiva samer skulle enligt honom inse värdet av tidningen. Samerörelsen lyck
ades inte etablera sig och bibehålla engagemanget hos samerna och därmed kunde inte heller 
tidningen utvecklas på det sätt Tomasson hade tänkt sig. Det var endast genom de årliga stats
bidragen från och med 1922 som han kunde fortsätta utgivningen av SET i blygsam omfatt
ning. Tomassons beslut att, om än motvilligt, acceptera statsbidrag för att säkra SET:s fort
satta utgivning var dock oerhört betydelsefullt. Det torde vara svårt att övervärdera den bety
delse detta beslut fick för samerörelsen. Genom att tidningen även fortsättningsvis gavs ut 
bibehölls den enda förbindelselänken mellan samerna i Sverige. De samiska läsarna kunde 
därmed även framdeles fortlöpande ta del av nyheter från olika delar av det samiska området 
vilket var viktigt och nya läsare kunde dessutom nås. SET:s fortsatta utgivning stärkte även 
möjligheterna att kunna upprätthålla någon slags politisk verksamhet bland samerna och tid
ningen kunde dessutom vid behov tjäna som språngbräda för framtida samiska aktioner. Tid
ningens fortsatta utgivning torde dessutom ha haft en positiv psykologisk effekt för de aktiva 
samerna. 
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Kapitel 5 - Maktlöshet mot maktspråk, 1924-1929 

Det händer icke ofta, att frågor rörande sameh tilldraga sig någon större uppmärksamhet. Det är 
vanligtvis frågor, som stå utanför dagshändelserna och storpolitiken, såvitt man inte skall tala om 
lapp frågan som politik, ehuru den icke avgöres vid valurnorna. Vårt folk är för litet, för att det 
skall kunna bygga på valurnor, icke ens ett opinionsmöte i en krävande och skickelsediger stund 
är möjlig att undantagandes i enstaka fall åstadkomma; därför måste vi uteslutande lita på den in
re övertygelsen och på det rent mänskliga, så långt detta har räjång i denna vår ofullkomliga 
värld.1 

I detta uttalande av Torkel Tomasson från 1928, där han berörde samernas ställning som en 
permanent minoritet, uttrycktes många av de problem som samerörelsen ställdes inför under 
denna period. Det var en kraftigt försvagad samerörelse som gick in i perioden. En rad mot
gångar hade avlöst varandra under de närmast föregående åren, med misslyckandet att etablera 
Lapparnas Centralförbund som den mest kännbara, och språkröret SET var nu dessutom bero
ende av statsbidrag för sin fortsatta utgivning. Även på lokal nivå hade aktiviteten minskat på 
grund av samerörelsens problem. Samefrågan hade försvunnit ur fokus efter 1919 års lapp
kommittés hastiga sorti från den samepolitiska arenan, utan att någon ny renbeteslagstiftning 
hade införts och utan att den för Tomasson så centrala frågan om stöd till de samer som höll 
på att slås ut eller som redan hade slagits ut från renskötseln hade fatt någon lösning. Frågan 
var därför hur samerörelsen skulle hantera denna position och om krafterna återigen skulle 
kunna samlas för att bemöta och bedöma den nya renbeteslagstiftning med nödvändighet 
måste komma. 

En annan central fråga under perioden var hur renbeteskonventionen och dess mest uttalade 
effekt, tvångsförflyttningarna av renskötare från Karesuandoområdet till de sydligare delarna 
av Norrbotten, skulle påverka renskötseln. I och med att de inflyttande Karesuandosamerna 
bedrev en mer utpräglat extensiv renskötsel medan samerna i det södra lappfogdedistriktet 
bedrev en intensiv renskötsel var situationen problematisk. Dessa båda renskötselmetoder var 
svåra att bedriva inom samma område, speciellt när renbetesmarkerna snabbt blev utfyllda 
genom tvångsförflyttningarna och en tilltagande trängsel böljade göra sig gällande. Länsmyn
digheternas sätt att hantera denna fråga var därför central för hur detta problem skulle lösas. 
Samiska reaktioner på denna utveckling står också i fokus för detta kapitel och det är framför 
allt situationen i Aijeplog som kommer att belysas. 

Renskötselns utveckling under perioden 
Under 1920-talet rådde mycket goda förhållanden för renskötseln och renantalet var i stadig 
tillväxt i samtliga tre län. Mellan 1921 och 1931 steg renantalet med 74 procent, från nära 
162.000 djur till drygt 281.000. Störst var tillväxten i Norrbotten där renmängden ökat med 
nästan 93 procent och i Jämtland där renantalet steg med 44 procent, medan tillväxten i Väs
terbotten stannade på mer blygsamma 14 procent.2 Den starka ökningen kan till stor del ses 
som en återhämtning efter den kraftiga nedgången under 1910-talet. Trots den begynnande 
återhämtningen inom näringen hade många renskötare fortfarande stora ekonomiska problem 
och reninköpslån fortsattes att utdelas under perioden.3 Under denna period började den exten-
siva renskötseln bli allt mer dominerande även i Norrbottens södra lappfogdedistrikt. Detta 
berodde framför allt på tvångsförflyttningarna av Karesuando samer till området, vars extensi-
va renskötsel blev allt mer dominerande. Den intensiva dröjde sig kvar längst i Jokkmokk, 
men under 1930-talet skedde omläggningen även här. Även inom lappbyarna i Västerbotten 
och Jämtland gick utvecklingen mot en allt mer extensiv renskötsel.4 Denna strukturomvand-
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ling inom näringen medförde allvarliga omställningsproblem som blev allt mer tydligt uttala
de under perioden. 

Även effekterna av renbeteskonventionen började nu bli kännbara. Vissa betesmarker i 
Norge fick inte längre utnyttjas och ett omfattande arbete med att bygga upp renstängsel på 
olika platser pågick. Dessa stängsel skulle på strategiska punkter tjäna som spärrar vilka 
skulle förhindra att renar tog sin in på norska renbetesmarker. Det fanns även allvarliga pro
blem med dessa stängsel, genom att renbetesmarkerna inskränktes och krymptes. För att kon
ventionens föreskrifter skulle kunna uppfyllas var de emellertid nödvändiga. Renstängsel 
började även utnyttjas med andra syften än att spärra vägen till Norge. I Västerbotten hade ett 
omfattande arbete inletts att med mekaniska hjälpmedel, som till exempel broar samt ren
stängsel som delade upp betesmarkerna, stödja och förbättra renskötselnäringens utveck
lingsmöjligheter. Den grundläggande idén var att dessa mekaniska hjälpmedel skulle under
stödja renskötselns möjligheter att utnyttja de befintliga betesmarkerna så effektivt som möj
ligt.5 

Trots den positiva utvecklingen inom rennäringen förekom klara varningssignaler som vi
sade att allt inte stod rätt till. Tvångsförflyttningarna i kombination med den kraftiga ökningen 
av renhjordarna ledde till en tilltagande trängsel på betesmarkerna med ökade sammanbland
ningar, konflikter mellan renskötarna och hårt slitage på betesmarkerna som följd. Dessa ten
denser blev mest uttalade inom Aijeplog, där problemen inom näringen och konflikterna 
mellan de gamla och de nyinflyttade renskötarna successivt stegrades under perioden, men var 
även kännbara i Jokkmokk.6 Som ett försök att på administrativ väg försöka komma tillrätta 
med problemen inom näringen stiftades en lag 1925, vilken gav länsstyrelserna maktbefogen
heter att gå in och tvångsminska renantalet i en lappby om detta bedömdes vara alltför stort.7 

Även renbeteskonventionens bestämmelser inverkade inskränkande på näringen och klagomål 
och skadeståndskrav började i växande antal komma från den norska sidan. Dessa faktorer 
medverkade till att situationen för näringen var osäker. Ytterligare ingrepp eller inskränkning
ar i renskötseln befarades fa stora följder vilket satte sin prägel på näringen. 

Rennäringens problem accentuerades ytterligare 1926 och 1929 när stora höskador föror
sakade av renar inträffade i de nordligare delarna av Norrbotten som en följd av mycket svåra 
väderleksförhållanden. Skadorna var framför allt koncentrerade till Jukkasjärvi och Gällivare 
socknar. Redan skadegörelsen 1926 var av en stor omfattning, vilket medförde skadestånds
krav mot renskötarna i området på nästan 82.700 kronor. Situationen 1929 var emellertid vär
re och skadegörelsen blev än mer omfattande. Nära 846 ton utestående hö beräknades ha blivit 
förstört av renar i N orrbottens norra distrikt. Detta ledde till omfattande skadeståndskrav från 
böndernas sida och medförde ett mycket spänt förhållande mellan dem och renskötarna.8 Från 
lappväsendets sida framhölls samernas bristande tillsyn över renhjordarna som en nog så vik
tig faktor bakom skadegörelserna, vid sidan av de dåliga väderleksförhållandena. Lappfogde 
Holm tillskrev den extensiva renskötselmetoden en stor del av skulden för de inträffade ska
dorna 1926 och menade att samerna hade alldeles för många renar och för fa renvaktare. Den 
enda lösningen var därför en minskning av renantalet.9 Samma typ av förklaringar använde 
Ragnar Pappila i sin bedömning av skadorna 1929: 

Den närmaste orsaken till fjolårets reninvasioner och därav föranledda skadegörelser har legat i 
de under hösten och vintern rådande sällsynt ofördelaktiga väderleks- och betesförhållandena. De 
oregelbundenheter, som under vinter 1929 -1930 förekommit, ha dock djupast sin grund i de 
metoder, efter vilka renskötsel bedrives inom fjällappbyarna söder om Torneträsk.10 

Det var en alltför långt gången extensivitet i renskötseln som Pappila såg som den direkta 
orsaken till problemen och ska- görelsen.11 Utåt försvarade dock Pappila och länsstyrelsen 
renskötarna och framhöll r1 ynnsamma väderleksförhållandena som den huvudsakliga or
saken till det inträffade.12 aterialet framträder däremot en tydlig bild av en näring stadd i 
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omvandling, med förvirring och oordning som följd, vilket medförde att mindre yttre stör
ningar kunde få omfattande följder. 

Också i SET kunde förändringarna inom näringen och den förvirring som rådde utläsas ur 
insändarna rörande renskötseln. Trots den positiva utvecklingen inom näringen under perio
den varierade uttalandena från renskötarna mycket stark. Optimistiska och pessimistiska utta
landen rörande renskötselns närliggande situation och framtida utvecklingsmöjligheter fram
fördes om vartannat. Stämningen bland renskötarna var dock inte lika pessimistisk som under 
föregående period.13 För Torkel Tomasson framstod trots detta fortfarande en satsning på den 
samiska kolonisationsfrågan som central för att komma tillrätta med renskötselnäringens pro
blem. Sannolikt blev han ytterligare stärkt i s in uppfattning av de växande problem näringen 
upplevde under dessa år. 

Ytterligare en renbeteskonvention undertecknades och trädde i kraft under perioden. På 
initiativ av länsstyrelsen i Norrbotten hade förhandlingar upptagits med Finland i syfte att 
arbeta fram en konvention, liknande den med Norge, vilken skulle reglera de svenska samer-
nas rättigheter och skyldigheter på finsk mark.14 Konventionen stod klar och undertecknades 
1925 och lagstiftningen på detta område godkändes av riksdagen samma år.15 Konvention med 
Finland påverkade inte renskötselförhållandena på samma genomgripande sätt som den nors
ka. 

Samefrågan under fortsatt utredning 
Genom att 1919 års lappkommitté tvingades att avbryta sitt arbete i förtid hade flera frågor 
kring lagstiftningen rörande samerna lämnats oavslutade. När propositionen till ny renbeteslag 
blev underkänd av lagrådet 1924 framstod ett stort behov att vidareutveckla och avsluta kom
mitténs arbete. Arbetet anförtroddes den före detta landshövdingen i Jämtland, Johan Widén. 
Endast några månader efter att lappkommittén hade avslutat sitt arbete 1923 fick han rege
ringens uppdrag att utreda frågan om samernas fattigvård och den därmed sammanhängande 
frågan om beskattningen av renskötseln. Tre år senare fick Widén även i uppdrag att bearbeta 
kommitténs förslag till ny renbeteslag samt att utarbeta ett förslag rörande markupplåtelser till 
samer.16 

Samernas fattigvård och beskattning - jämställdhet med undantag 
Allt sedan 1852 hade ett särskilt statsbidrag som skulle användas till understöd av fattiga sa
mer gått ut till de församlingar i de tre nordligaste länen som hade en samisk befolkning. In
om de borgerliga kommunerna var förståelsen för denna fråga mycket liten. De ansåg sig inte 
förpliktade att ansvara för nödställda samer varför regering och riksdag såg sig föranledda att 
ingripa. Från böljan var statsbidraget tänkt som en tillfällig åtgärd, men det fick snart en mer 
permanent natur. Successivt började dessutom statsbidraget att stiga. Från en blygsam nivå på 
cirka 1.800 kronor17 1852 hade beloppet stigit till 9.500 kronor 1885, cirka 37.500 kronor 
1910 samt cirka 101.700 1922. Statsbidraget var tänkt som ett stöd för kommunernas kostna
der för fattigvården av samer, men detta kom i praktiken inte att fungera i a lla tre län. I Jämt
land fick statsbidraget täcka hela kostnaden för den samiska fattigvården, medan kommunerna 
i Västerbotten endast i mycket begränsad utsträckning lämnade bidrag till dessa fattigvårds
kostnader. Det var enbart i N orrbotten som kommunerna bidrog i s törre utsträckning till om
kostnaderna på denna punkt. Statsbidraget var dessutom i första hand tänkt som ett stöd till 
fattigvården av de renskötande samerna eftersom de ansågs stå utanför den ordnade fattigvår
den inom kommunerna, men kom att i all t högre grad utgå till icke renskötande samer. I bör
jan på 1920-talet låg andelen understödstagare bland den samiska befolkningen långt över 
riksgenomsnittet. Denna andel var för övrigt långt högre bland de icke renskötande samerna 
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än bland renskötarna. Även om Widén framhöll att det fanns vissa brister i de uppgifter han 
hade att utgå ifrån, menade han att dessa tydligt påvisade anmärkningsvärda skillnader mellan 
renskötande och icke renskötande samer. Han ansåg att en orsak till detta var att samerna var 
mest lämpade för renskötseln och hade svårare att hävda sig i andra näringar.18 

Det centrala vid denna frågas lösning var att hejda den närmast galopperande utvecklingen 
av nivån på statsbidraget till fattigvårdsunderstöd till samerna. Lappkommittén hade i ett pre
liminärt PM föreslagit att statsbidraget skulle avskaffas. Opinionen mot detta var emellertid 
stark i de berörda kommunerna samt inom länsstyrelserna. Inte heller Widén ansåg att detta 
var en lämplig lösning på problemet, eftersom det fanns en risk för att en sådan åtgärd i 
slutändan skulle drabba bidragstagarna. Samtidigt hävdade han att kommunerna med det rå
dande systemet inte ens försökte begränsa understödsnivåerna eftersom de räknade med det 
statliga stödet. Kravet på kommunerna skulle därför också skärpas för att de i fortsättningen 
skulle vara mer samvetsgranna i sina bedömningar. Widén förespråkade att statsbidraget fort
sättningsvis endast skulle utgå med 2/3 av kommunernas kostnader vilket skulle medföra att 
dessa i större utsträckning skulle sträva efter att begränsa utgifterna. Han menade dessutom att 
kraven på vem som erhöll understöd i egenskap av same skulle skärpas och att statsbidraget 
framför allt skulle nyttjas till kategorin renskötande samer. Till denna kategori kunde emel
lertid även räknas sådana personer som tidigare hade idkat renskötsel, men som på grund av 
sjukdom, ålderdom eller andra orsaker tvingats lämna näringen utan att ägna sig åt något an
nat yrke. Andra sätt att begränsa fattigvårdskostnaderna var att gamla samer inhystes i speci
ella samiska ålderdomshem i stället för att utackorderas. Dessa fanns ännu i alltför liten ut
sträckning, varför Widén förespråkade att staten ansvarade för att fler samiska ålderdomshem 
byggdes för att täcka behoven i de tre länen.19 

Widén berörde även kortfattat två andra typer av stödformer till samerna vilka kunde före
bygga behovet av fattigvård. Detta var reninköpslån samt upplåtelser av jordbruk åt samer. 
Här såg han viktiga områden att satsa på för att kunna minska behovet av fattigvårdsunder
stöd. Widén förespråkade främst en ökad satsning på reninköpslån som en lösning på fattig
vårdsproblemet.20 Han ställde sig däremot mer tveksam till upplåtelser av jordbruksmark till 
samer som en lösning på denna fråga. Denna tveksamhet grundade han i "lapp skall vara 
lapp"-politikens grundläggande syn på samerna: 

Men det bör å andra sidan även bemärkas, att lapparnas förmåga att slå sig igenom som jordbru
kare icke far övervärderas. Det är och blir en oomkullkastlig sanning att renskötseln är lappar
nas naturligaste och ekonomiskt mest betryggande näringsfång, som ej kan, åtminstone för den 
framtid som nu kan överskådas, i ekonomiskt avseende ersättas av något annat. Jordbruket blir 
för lapparna allenast ett surrogat av sekunda betydelse, som bör anlitas endast i nödfall.21 

Direkt sammanhängande med diskussionen kring samernas fattigvård var frågan om beskatt
ningen av renskötseln. Enligt de gällande lagarna på området betalade renskötarna endast i 
begränsad utsträckning skatt för sin näring. Den 1695 instiftade lappskatten, som låg på lapp
byarna, utgjorde fortfarande grunden för beskattningen av renskötarna och denna var mycket 
låg. Vid sidan av denna uttogs i varierande grad en viss kommunal skatt från renskötarna i en 
del socknar, framför allt i Karesuando. I stort var emellertid renskötseln befriad från beskatt
ning. Widéns förslag angående minskningen av det statliga bidraget till församlingarna för 
fattigvården av samer utgick från att renskötarna samtidigt skulle jämställas i skattehänseende. 
Detta skulle i viss utsträckning kunna kompensera den befarade ökningen av kommunernas 
utgifter för den samiska fattigvården. Widéns förslag innebar därför att renskötselns undan
tagsregler rörande beskattningen helt skulle upphävas. Lappskatten skulle upphöra och i stäl
let skulle renskötarna beskattas för inkomsterna från sin näring i likhet med övriga medborga
re med vissa smärre undantag. Widén menade däremot att det inte var lämpligt att fastställa 
några bestämda schabloner för till exempel normalavkastningen av en renhjord eller salupriset 
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på en ren. Dessa varierade i alltför hög grad beroende på olika yttre omständigheter. Det var 
därför lämpligare att de lokala taxeringsmyndigheterna själva fick bestämma nivån på be
skattningen. På en punkt ansåg dock Widén att de renskötande samerna ännu inte var mogna 
att behandlas lika med övrig befolkning enligt taxeringsförordningen, nämligen att själva 
deklarera för sina inkomster från renskötseln. Han menade dels att renskötarna på grund av 
sitt "kringströvande liv" skulle ha svårigheter att kunna deklarera, dels att ett försummande av 
att deklarera skulle medföra att de förlorade möjligheten att kunna överklaga taxeringsbeslu
tet. Renskötarna skulle därför inte omfattas av deklarationsplikten, men däremot skulle en 
renskötare ha rätt att lämna in en frivillig självdeklaration.22 

Frågan om den samiska fattigvården blev den fråga som först kom att behandlas av riksda
gen. Regeringen lade sin proposition i frågan 1927. I propositionen hade endast mindre jämk
ningar gjorts i Widéns förslag. Bland annat tonades den av Widén föreslagna satsningen på 
samiska ålderdomshem ner. Statsutskottet genomdrev dessutom ytterligare jämkning av pro
positionen. I enlighet med synpunkter som förts fram av vissa av de berörda kommunerna 
föreslog statsutskottet att statsbidraget skulle täcka 3/4 av ko mmunernas kostnader för den sa
miska fattigvården. Utan större debatt antogs förslaget av riksdagen. Genom förändringarna 
fick lappfogdarna en viktig position i fattigvårdsfrågorna, genom att de skulle granska fattig
vårdsstyrelsernas beslut.23 Året därpå drevs även förändringarna på skatteområdet igenom. 
Därmed blev renskötarna slutligen jämställda i skattehänseende med den övriga befolkningen, 
med den viktiga skillnaden att de inte var deklarationsskyldiga. I bestämmelserna rörande 
taxeringen av renskötarna gavs ordningsmannen en framträdande position. Han skulle närvara 
vid de sammanträden med taxeringsnämnden där taxeringen av renskötare från hans lappby 
skulle behandlas. Han hade rätt att delta i d iskussionerna men inte när besluten skulle fattas. 
Samma position hade lappfogden vid dessa sammanträden, men hans närvaro krävdes inte 
utan han förväntades delta när så var möjligt.24 Därmed framstod ordningsmannens position 
som mer central vid beskattningsfrågor än lappfogdens. I realiteten var det dock lappfogden 
som skulle komma att ha den framträdande rollen vid beskattningen av renskötarna. 

Samernas kolonisationsfråga mot en lösning 
En ökad satsning på jordbruksupplåtelser åt samer som slogs ut från renskötseln hade succes
sivt framträtt som en allt viktigare fråga. Detta berodde inte minst på den koppling som sågs 
mellan satsningar på detta område och minskningen av utgifterna för den samiska fattigvår
den. Länsstyrelserna och vissa av lappfogdarna hade till exempel i sina yttranden rörande fat
tigvårdsfrågan förespråkat en satsning på jordbruksupplåtelser till samer som slogs ut från 
renskötseln. Länsstyrelsen i Västerbotten betonade vilken ny inriktning detta innebar för den 
svenska samepolitiken: "Åtgärder i detta [...] syfte skulle emellertid medföra en fullständig 
omläggning av statens hittills bedrivna verksamhet för de nomadiserande lapparnas vidmakt
hållande och för renskötselns rationella bedrivande."25 Vissa regionala initiativ hade emeller
tid redan tidigare tagits i denna fråga. I Jämtland hade en undersökning genomförts 1917, för 
att utröna om det fanns områden lämpliga som kolonat åt renskötare som tvingats lämna nä
ringen. I Norrbotten tog länsstyrelsen 1925 ett initiativ till liknande undersökningar. Under
sökningarna i Norrbotten gav ett mycket positivt resultat då det visade sig att det i samtliga 
socknar i fjällområdena, förutom i Karesuando, fanns markområden som lämpade sig för dy
lika upplåtelser. De markområden som länsstyrelsen menade var lämpliga för detta syfte låg 
uteslutande ovanför odlingsgränsen.26 

När Widén 1927 presenterade sitt betänkande i kolonisationsfrågan tycktes han ha gått 
ifrån sin tidigare citerade inställning att samer inte var lämpade för andra näringar än rensköt
seln. Han påpekade att det redan fanns en stor grupp samer som inte täcktes in av renbetesla
gens bestämmelser och många av dessa hade tagit upp vad som enligt lagstiftningen var olag
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liga bosättningar på olika håll i det samiska området. Förhållandet för denna växande grupp 
behövde ordnas och samtidigt skulle fler aktiva renskötare komma att bli i b ehov av åtgärder 
eftersom renskötseln inte hade möjligheter att expandera. Genom renbeteskonventionen med 
Norge och andra faktorer hade renbetesmarkerna successivt inskränkts och en viss övergång 
från renskötseln till andra näringar kunde därför förväntas och var dessutom nödvändig. His
toriskt sett hade det varit till jordbruket som de övertaliga inom renskötseln hade övergått och 
enligt Widén var detta fortfarande den naturliga utvecklingen. Han menade att statsmakterna 
hade en skyldighet att bistå vid denna övergång. Bestämmelserna i denna fråga borde däremot 
inte ingå i renbeteslagen enligt Widén, utan skulle i stället regleras i särskilda föreskrifter.27 

Det var framför allt två kategorier av samer som Widén menade var i behov av markupp
låtelser; dels de som på grund av nedsatt arbetsförmåga inte längre var i stånd att fortsätta med 
renskötseln, dels fullt arbetsföra personer som på grund av inskränkningarna av betesmarkerna 
och andra faktorer hade tvingats lämna rennäringen. Han föreslog därför två olika typer av 
upplåtelser, som direkt var riktade till dessa båda kategorier. Till de delvis arbetsföra samerna 
föreslog Widén att en form av bostadslägenheter skulle upplåtas på sökandens och hans hust
rus livslängd. Där skulle innehavarna försörja sig på jakt och fiske och de skulle även ges 
möjligheter att bärga foder till getter och eventuellt någon ko. Några bidrag för odlings verk
samhet eller byggnadsbidrag skulle de däremot inte erhålla. De fullt arbetsföra samerna skulle 
däremot erhålla jordbrukslägenheter enligt Widéns förslag. Dessa skulle omfatta ett jordbruk 
vilket skulle kunna försörja en familj, och möjligheter skulle även ges att hålla kor samt att 
idka jakt och fiske. Eftersom samerna i denna kategori inte bedömdes ha den erfarenhet som 
krävdes för att själva uppföra sin bostad skulle de erhålla ett statligt stöd på 1.500 kronor, var
av 500 kronor utgjorde lån, samt ett odlingsbidrag på 500 kronor. Widén ansåg att varken bo
stads- eller jordbrukslägenheterna annat än i undantagsfall borde förläggas ovan odlingsgrän
sen i Norrbotten och Västerbotten eller på renbetesfjällen i Jämtland. Vid båda typerna av 
upplåtelser var grundvillkoret att de inte skulle inkräkta på renskötseln.28 Syftet med bo
stadslägenheterna tycks främst ha varit att minska behovet av fattigvårdsåtgärder eftersom de 
kategorier samer som det här rörde sig om annars åtminstone delvis skulle vara tvungna att 
förlita sig på fattigvården. Jordbrukslägenheterna var däremot inriktade på att avhjälpa pro
blemen med överetableringen inom renskötselnäringen. Indirekt var detta därmed även en 
åtgärd för att minska fattigvårdsbehovet. 

Widéns betänkande fick ett blandat bemötande från länsstyrelserna i de tre nordligaste lä
nen. Länsstyrelsen i Norrbotten ställde sig i s tort sett positiv till Widéns förslag. Dessa låg i 
linje med de resultat länsstyrelsen hade kommit fram till i sina egna undersökningar. På vissa 
punkter ville emellertid länsstyrelsen genomföra förändringar. Baserat på sina egna undersök
ningar menade länsstyrelsen att dessa markupplåtelser lämpligast skulle ske ovanför odlings
gränsen och inte nedanför som Widén föreslagit. Lämpliga markområden fanns och detta var 
även att föredra inte minst ur den synpunkten att det var bäst att samerna fick förbli i en för 
dem välbekant miljö, det vill säga fjällvärlden. Länsstyrelsen ansåg även att de bidragsnivåer 
som Widén förslagit för jordbrukslägenheterna var alltför låga. Länsstyrelsen förespråkade 
därför att statliga stödet skulle höjas till 2.000 kronor, helt utan lånedel.29 

Länsstyrelserna i Västerbotten och Jämtland framförde däremot stark kritik mot förslagen i 
betänkandet trots att de tidigare förespråkat en satsning på detta område. Båda länsstyrelserna 
ifrågasatte behovet av en speciell typ av jordbruksupplåtelser enbart riktade mot samer. De 
redan befintliga upplåtelseformerna kunde i stället med fördel användas. Länsstyrelserna me
nade att risken annars var stor att en grogrund för avundsjuka skulle skapas hos den övriga 
befolkningen. Länsstyrelsen i Jämtland bestred dessutom att statsmakterna skulle ha några 
speciella förpliktelser att hjälpa de aktuella kategorierna samer på detta område. Andra med
borgares intressen borde väga lika tungt. Länsstyrelsen betvivlade även att detta var en gång
bar väg att på längre sikt lösa de icke renskötande samernas problem. Länsstyrelsen i Väster
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botten kunde däremot tänka sig upplåtelser av jordbrukslägenheter ovanför odlingsgränsen. 
Båda länsstyrelserna menade dock att om denna form av jordbruksupplåtelser skulle införas 
borde bidragsnivån inte fixeras till ett bestämt belopp utan bestämmas i vaije enskilt fall. I 
frågan om de föreslagna bostadslägenheterna påpekade båda länsstyrelserna det paradoxala i 
att samer som betraktades som mindre arbetsföra förväntades att utan något som helst statligt 
bidrag skulle uppföra sina egna bostäder. Detta var orimligt och skulle endast riskera att skapa 
ett samiskt proletariat. Tanken på bostadslägenheter förkastades därför av dem.30 

Kolonisationsfrågan behandlades av riksdagen 1928. Trots den starka kritiken mot Widéns 
förslag från framför allt länsstyrelserna i Västerbotten och Jämtland bibehölls grunderna från 
betänkandet i d en proposition som lades fram inför riksdagen. På vissa viktiga punkter hade 
emellertid den dåvarande jordbruksministern Bo von Stockenström genomfört ändringar. Han 
menade sig bland annat inte kunna stödja Widéns förslag att lägenhetsupplåtelserna endast i 
undantagsfall skulle ske ovan odlingsgränsen. Med stöd bland annat i de undersökningar som 
genomförts av länsstyrelsen i Norrbotten menade von Stockenström att det fanns lämpliga 
markområden för detta syfte ovan odlingsgränsen. Det fanns därför ingen orsak att ha som 
målsättning att lägenheterna främst skulle placeras nedanför odlingsgränsen. Även de kritise
rade nivåerna på statliga stödet till de som skulle erhålla upplåtelserna justerades av jord
bruksministern. För jordbrukslägenheterna föreskrev han att högst 2.000 kronor i byggnadsbi
drag och 500 kronor i odlingsbidrag skulle kunna erhållas, båda posterna utan återbetalnings
skyldighet. Även upplåtelserna av bostadslägenheter skulle nu åtföljas av ett byggnadsbidrag 
på maximalt 700 kronor.31 

Förslaget till ny renbeteslag 
Widéns fjärde och sista betänkande med förslag till ny renbeteslag innehöll en rad nyheter i 
jämförelse med de tidigare renbeteslagarna. För första gången infördes nu en definition av 
vilka lagen omfattade, det vill säga vilka samer som hade renskötselrätt och vilka som fick 
utnyttja denna rätt. Renskötselberättigad var den same vars föräldrar eller far- eller mor
föräldrar hade bedrivit renskötsel som ett stadigvarande yrke eller biträtt däri. För att ha rätt 
att driva renskötsel krävdes det även att personen i fråga tillhörde en lappby. Som medlemmar 
i lappbyn räknades de samer som bedrev renskötsel inom byn som ett stadigvarande yrke, 
samer som tidigare bedrivit eller biträtt i r enskötseln inom lappbyn men som på grund av ål
der eller sjukdom inte längre kunde delta i detta arbete utan att ha tagit upp något annat sta
digvarande yrke samt hustru och barn till samerna i d essa två kategorier. Genom denna defi
nition gjordes nu en definitiv uppdelning mellan de renskötande och de icke renskötande sa
merna. Därigenom drogs en gränslinje genom det samiska samhället som definitivt delade 
samerna i två separata grupper i lagstiftningens ögon. Majoriteten av samerna utestängdes 
därmed från de samiska rättigheterna att nyttja land och vatten. Ytterligare uppdelningar gjor
des dessutom inom den begränsade grupp som de samer med rätt att utöva renskötsel utgjor
de. Om en renskötselberättigad samisk kvinna gifte sig med en man som saknade denna rätt 
förlorade hon sin rätt att bedriva renskötsel. En renskötselberättigad man kunde däremot gifta 
sig med en kvinna utan denna rättighet utan att han förlorade sin rätt. I stället överfördes den
na rätt till hustrun, vare sig hon var samiska eller svenska, och till deras barn. Här markerades 
tydligt lagstiftningens inriktning på den samiske mannen som normgivande.32 Genom detta 
slogs det fast att renskötseln, från statsmakternas perspektiv, var ett privilegium som endast 
tillkom ett begränsat antal personer. Det så kallade lapprivilegiet blev därmed stadfäst.33 

Denna uppdelning har enligt Israel Ruong skapat en djup klyfta mellan renskötare och icke 
renskötare, en "kategoriklyvning" mellan samer med rättigheter och de som saknade dem.34 

Lars Thomasson har också kritiserat effekterna av lagstiftningen: 
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[U]ppdelningen har också åstadkommit en olycklig generalisering, både därför att gränsdrag
ningen är konstlad - framtvingad av rennäringslagens bestämmelser - och därför att vissa värde
ringar knutits till begreppen. Det är därför nästan en truism att behöva säga, att alla är samer, ing
en mer "äkta" eller mer "riktig" same än den andre, för att låna ett uttryck från värdeskalan. [—] 
Att just medlemskapet i sameby så kraftigt accentuerat de gamla samiska rättigheterna har för 
många blivit en slags inomsamisk klassgräns.35 

Förutom begränsningarna av vilka samer som hade rätt att bedriva renskötsel innebar Widéns 
förslag även en förstärkning av möjligheterna att på administrativ väg begränsa renantalet i 
lappbyarna. Genom dessa bestämmelser kunde länsstyrelsen besluta om tvångsminskning av 
renantalet i en lappby. Detta var i första hand avsett att utnyttjas om renantalet inom byn blivit 
alltför stort eller om stora skadegörelser hade skett. Länsstyrelsen kunde dock även föreskriva 
om minskningar av renantalet utan att dessa specifika förutsättningar var för handen. Vissa 
allmänna regler rörande renarnas bevakning hade nu även influtit i Widéns förslag till lagtext 
och kopplat till detta var även en föreskrift om att en försumlig renskötare kunde fråntas rätten 
till renskötsel. Regler kring bevakningen av renarna hade tidigare endast stadgats i byordning-
arna, men Widén menade att det var viktigt att vissa generella grunder ingick i lagtexten vilket 
även stärkte lapptjänstemännens möjligheter att ingripa.36 Det infördes även en bestämmelse 
vilken gav statsmakterna rätt att undanta ett visst område inom renbetesmarkerna om detta 
behövdes "för särskilt ändamål av större betydelse". Ersättning för detta skulle lämnas, men 
endast om de berörda markerna låg ovanför odlingsgränsen. Denna ersättning skulle däremot 
inte lämnas till de berörda renskötarna utan skulle utnyttjas till förmån för samerna.37 

Att en så stark tonvikt lades på olika regleringar och begränsningar av renskötseln var ett 
klart brott mot den tidigare förda samepolitiken vilken hade strävat efter att bibehålla samerna 
som renskötare. Initiativet till denna skärpning av renbeteslagstiftningen kom från länsstyrel
serna i de tre nordligaste länen. Inför tillsättandet av Widén som utredningsman hade de krävt 
ökade maktbefogenheter i denna riktning, befogenheter som gick utöver de som sedermera 
ingick i Widéns förslag. Bland annat hade de föreslagit införandet av en övre gräns för det 
individuella reninnehavet.381 sitt betänkande menade Widén dock att de ytterligare skärpning
arna som föreslagits av de tre länsstyrelserna inte kunde accepteras. Han menade att rensköt
seln "liksom varje annan näring torde i längden mest gagnas av att ett visst mått av frihet läm
nas dess utövare."39 Detta var ett yttrande som, om än det pekade i en positiv riktning rörande 
renskötselns rörelseutrymme, ändå framstod som något paradoxalt efter alla de föreslagna 
skärpningarna av renbeteslagen. 

Även om Widén hade övergivit lappkommitténs förslag om två separata stadgor för fjäll-
respektive skogsrenskötseln, gjordes ändå skillnader mellan dessa båda typer av renskötsel. I 
§ 3 , moment 3, stadgades att om skogsrenskötseln utgjorde ett hinder för fjällrenskötseln i ett 
område kunde regeringen besluta om att skogsrenskötseln där skulle upphöra. Skogsrensköt
seln skulle även, i likhet med fjällrenskötseln, upphöra i ett område om den bedömdes vara 
alltför skadlig för jordbruket. Till skillnad från motsvarande bestämmelse rörande ijällren-
skötseln föreskrev inte lagen att de skogssamiska renskötarna skulle hänvisas till annat områ
de. De stod helt utan ersättning i dylika fall.40 Denna formulering i lagtexten bottnade i det 
faktum att det var fjällrenskötseln som stod i fokus för den svenska samepolitiken vilket har 
beskrivits tidigare i avhandlingen. Detta lagrum framstod som mycket oroande för de skogs
samiska renskötarna. Vissa av de punkter som hade diskuterats livligt i samband med 1917 års 
proposition, fanns nu med i Widéns förslag. Bland annat stadgades rätt för renskötare att upp
föra renvaktarstuga samt att uppta en mindre odling. Detta kunde dock endast ske efter till
stånd från länsstyrelsen.41 

Även detta betänkande möttes av blandade reaktioner från länsstyrelserna. Länsstyrelsen 
och lappfogden i Jämtland framförde kritik mot vissa grundläggande punkter i förslaget base
rat på "lapp skall vara lapp"-åskådningen. Den grundläggande utgångspunkten i dessa remiss
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yttranden var att samerna i så stor utsträckning som möjligt skulle bibehållas som renskötare. 
Lagförslaget ansågs därför vara alltför långtgående i sina inskränkningar av renskötselrätten. 
Även om det i nuläget fanns faktorer vilka talade för behovet av en begränsning av antalet 
renar och därmed även antalet renskötare, menade länsstyrelsen och lappfogden att detta en
dast var att betrakta som en undantagssituation. De generella reglerna för renskötseln borde 
inte på grund av detta göras alltför stränga, genom att alltför många samer utestängdes från 
möjligheten att ta upp renskötselnäringen. Framför allt reglerna rörande vem som enligt ren
beteslagen skulle betraktas som same samt kriterierna för medlemskap i lappbyn ansågs vara 
alltför begränsande till sin karaktär. Från de jämtländska myndigheternas sida förespråkades 
därför att dessa bestämmelser skulle mjukas upp och göras mer öppna. Även länsstyrelsen i 
Västerbotten framförde en liknande kritik mot lagförslaget.42 Länsstyrelsen i Norrbotten ställ
de sig däremot i huvudsak positiv till betänkandet. Att Widén i sit t förslag övergett lappkom
mitténs uppdelning av renbeteslagen i två separata stadgor för fjäll- respektive skogsrensköt-
seln ansåg emellertid länsstyrelsen vara en förändring till det sämre för renskötarna. I övrigt 
var det däremot endast mindre förändringar i vissa paragrafer som länsstyrelsen ville genom
föra. I likhet med länsstyrelsens utlåtande över lappkommitténs betänkande 1924, framlade 
Ragnar Sundberg en reservation mot länsstyrelsens utlåtande rörande rätten för renskötare att 
uppföra fasta bostäder. Han menade att något behov för detta inte fanns inom Norrbotten och 
att denna rättighet dessutom var olämplig för renskötselns vidkommande.43 

Även i sin proposition med förslag till ny renbeteslag 1928 följde regeringen i stor ut
sträckning Widéns förslag. Bortsett från en rejäl omstuvning av paragrafernas ordningsföljd, 
vilken skedde på lagrådets inrådan, genomfördes endast smärre förändringar av socialminis
tern Jakob Pettersson. Bland annat tydliggjordes ytterligare definitionen av same samt vilka 
som ansågs tillhöra lappbyn. Pettersson framhöll det stora behovet av en ny renbeteslagstift
ning och betonade där särskilt nödvändigheten av att kunna begränsa renantalet. Han såg det 
som centralt att de regionala myndigheternas befogenheter att ingripa på detta område stärk
tes. Propositionen godkändes med vissa mindre justeringar av första lagutskottet och riksda
gen lämnade därefter sitt bifall.44 Genom den tydliga uppdelningen av samerna i två urskiljba
ra grupper, de renskötande och de icke renskötande, försämrades den senare gruppens möjlig
heter att agera utifrån att vara samer, något som framhållits av Ulf Mörkenstam: 

I och med att de icke renskötande innesluts i den samepolitiska diskursen, institutionaliseras i lag 
det tidigare implicita dubbla förtrycket av de icke renskötande, dvs det samtidiga osynliggörandet 
och utpekandet: De är inte svenskar, men ändå inte att hänföra till det samiska. De jämförs och 
likställs på ett flertal sätt med andra svenskar, nu när övergången till bofasthet är "nödvändig". 
De är utsatta på samma sätt som andra yrkesutövare och anses därför inte vara speciella. På så 
sätt osynliggörs deras specifika problematik och de lämnas utan rätt att i egenskap av samer krä
va särskild behandling.45 

De icke renskötande samerna blev ett allt mer uttalat problem i samepolitiken, ett problem 
som hanterades genom att de formellt inkluderades i den samiska gruppen och i samepoliti
ken, men samtidigt exkluderades de genom att de uteslöts från den grupp samer som hade rätt 
att bedriva renskötsel och utnyttja de rättigheter vilka var knutna till detta. De inkluderades 
därmed för vad de inte var, det vill säga renskötare. 

Samiska synpunkter på utredningarna 
Samernas möjligheter att via de officiella kanalerna framföra sina synpunkter på Widéns be-
tänkanden var begränsade. I frågan om fattigvården och beskattningen av renskötseln blev 
renskötarna i samtliga tre län hörda över Widéns betänkanden vid sammanträden med lappby
arna och vissa av de synpunkter som fördes fram vid dessa möten berördes i propositionen till 
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ny lagstiftning för den samiska fattigvården.46 I kolonisationsfrågan begärde länsstyrelserna 
utlåtanden över Widéns betänkande från lappfogdarna, utlåtanden som skulle avges efter att 
samerna hörts angående förslagen. I länsstyrelsernas remissyttranden fanns trots detta inga 
hänvisningar till samiska synpunkter.47 Även i frågan om Widéns utredning rörande ny ren
beteslag var de möjligheter som gavs samerna att granska betänkandet mycket begränsade. I 
Jämtland och Norrbotten tycks samerna överhuvudtaget inte ha blivit hörda över förslagen i 
utredningen. Det finns inga hänvisningar i remissyttrandena från dessa län om att så skulle ha 
skett.48 En orsak till att renskötarna inte gavs denna möjlighet kan ha varit att länsmyndighe
terna i Norrbotten och Jämtland ansåg att deras åsikter redan hade inhämtats i samband med 
att renskötarna hördes över lappkommitténs förslag. I Västerbotten hade däremot renskötarna 
givits möjlighet att granska Widéns betänkande. Protokoll från vissa av de hållna sammanträ
dena med lappbyarna bifogades länsstyrelsens yttrande och länsstyrelsen förhöll sig dessutom 
till vissa av de samiska synpunkterna i s itt utlåtande.49 Det var emellertid mycket begränsade 
invändningar som framfördes vid dessa sammanträden. En förklaring till detta är att samerna 
gavs små möjligheter att förbereda och diskutera frågorna innan dessa skulle avgöras på sam
manträdena, vilket även kritiserades av Malåsamerna.50 

Widéns två första betänkanden mottogs mycket positivt av Tomasson i SET. Han menade 
att förslagen i dessa utredningar skulle föra samefrågan framåt på ett påtagligt sätt. Deras po
sitiva effekt låg enligt Tomasson framför allt på två områden: Dels innebar utredningen om 
fattigvården att en grund nu hade lagts för den framtida lösningen av samefrågan, vare sig 
denna lösning skulle innebära en satsning på renskötseln genom reninköpslån, eller en sats
ning på att hjälpa renskötselidkare med en svag ekonomisk position att övergå till jord
bruksnäringen, dels innebar förslaget om beskattning av renskötseln även att samerna skulle 
bli jämställda i skattemässigt hänseende vilket enligt Tomasson skulle medföra att de sociala 
klyftorna mellan svenskarna och samerna skulle minska. Den enda kritik Tomasson framförde 
mot fattigvårdsutredningen rörde hur kategorierna renskötande respektive icke renskötande 
same hade fastställts. Han menade att dessa kategorier fastställts alltför godtyckligt. Så fort en 
person upphörde med renskötseln och sökte fattigvårdsunderstöd infördes denne i kategorin 
icke renskötande, även om detta skedde på grund av fattigdom. Tomasson menade att detta 
gav en skev bild av verkligheten genom att fattigdomen framstod som mycket mer omfattande 
bland de icke renskötande samerna. Detta kunde därför användas som en bekräftelse på det 
gamla påståendet att renskötseln var bra för samerna, medan de som stod utanför näringen 
levde i fattigdom. Han ville i samband med detta också att reglerna för vem som skulle erhålla 
fattigvårdsåtgärder skulle göras mer flexibla. Tomasson menade att det var rimligt att även 
personer som tidigare varit renskötare skulle kunna erhålla fattigvård och att detta inte enbart 
skulle gälla aktiva renskötare.51 

I frågan om en eventuell beskattning av renskötselnäringen rådde en viss splittring bland 
renskötarna. Detta hade framgått redan vid lappkommitténs olika möten, då framför allt sa
merna i norra Norrbotten hade varit skeptiska till en beskattning av näringen. När Widén läm
nade sitt betänkande i beskattningsfrågan tycks det däremot framför allt ha varit samer i 
Jämtland som protesterade mot förslaget att beskatta renskötseln. Ett flertal renskötare hade 
vid ett möte inför landshövdingen och lappfogden opponerat sig mot förslaget med motive
ringen att näringen inte tålde beskattning. Tomasson ställde sig dock tvivlande till värdet av 
dessa invändningar och menade att det sedan tidigare visat sig att den allmänna meningen 
bland samerna var för beskattningen och framhöll även att samerna i de nordligare länen inte 
protesterat mot förslaget. Han menade därför att ingen större betydelse fick tillmätas de syn
punkter som framförts vid Jämtlandsmötet.521 sin argumentering i denna fråga låg Tomasson 
mycket nära den som allmänt brukades användas av "lapp skall vara lapp"-förespråkarna, där 
oppositionella åsikter från samer i de sydligare områdena viftades undan och betraktades som 
icke representativa för vad samerna i allmänhet ansåg med hänvisning till samerna i norr. 
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Även bland samerna i norra Norrbotten fanns dock en fortsatt stark tveksamhet mot att ren
skötseln skulle beskattas.53 

När fattigvårdsfrågan skulle avgöras av riksdagen framförde Tomasson inga konkreta in
vändningar mot propositionen.54 Även skattereformen applåderades av Tomasson när den an
togs av riksdagen 1928. Att de renskötande samerna i skattemässigt hänseende nu blev for
mellt jämställda med den övriga befolkningen betraktade han som ett mycket stort steg fram
åt. Undantaget rörande deklarationsplikten kritiserades däremot hårt av Tomasson. Han me
nade att detta undantag var mycket olyckligt och att de framförda argumenten för detta inte 
alls var hållbara. Tomasson hävdade att möjligheten att på frivillig väg lämna in självdeklara
tioner, som i propositionen lyfts fram som ett effektivt sätt att successivt lära renskötarna att 
deklarera, i själva verket skulle komma att få motsatt effekt. Genom att deklarationerna gjor
des frivilliga skulle de av renskötarna uppfattas som mindre viktiga och därmed skulle endast 
ett fåtal utnyttja denna möjlighet. Varför skulle de anstränga sig för att lära sig att fylla i en 
självdeklaration, när denna inte var behövlig?55 Genom att renskötarna inte hade deklarations
plikt blev de heller inte jämställda fullt ut i skattehänseende. Tomasson såg även deklaratio
nen som ett viktigt medel för renskötarna att erhålla qn rättvis taxering. Han fruktade att de 
bedömningar som skulle göras av taxeringsnämndernå i de fall där renskötaren inte lämnade 
in en egen självdeklaration riskerade att bli godtyckligt gjorda i vissa fall. Tomasson såg det 
därför som centralt att renskötarna verkligen utnyttjade sin möjlighet att lämna in självdekla
ration något som han även starkt betonade i SET. Han försökte göra renskötarna mer bekanta 
med förfarandet i taxeringsfrågor genom att i detalj redogöra för gången i beskattningsären
den, samt genom att noggrant gå igenom och förklara hur deklarationsblanketterna skulle fyl
las i.56 Att renskötarna inte skulle göras deklarationsskyldiga hade funnits med redan i Widéns 
betänkande, utan att Tomasson reagerat mot detta. Detta kan ha berott på ett förbiseende från 
Tomassons sida, men det kan även ha haft sina grunder i att han var försiktigare i sin kritik av 
statsmakterna under de första åren av perioden. 

Widéns två senare betänkanden, angående ny renbeteslagstiftning samt upplåtelser av mark 
till samer som slagits ut från renskötseln kom att uppmärksammas i högre grad, inte bara av 
Tomasson i SET utan även av andra samer. Frågan om en satsning på jordbruk för samer som 
slogs ut från renskötseln hade inte förts fram med lika stor kraft av Tomasson under denna 
period som under den föregående.57 Att han fortfarande tillmätte kolonisationsfrågan en cen
tral roll vid lösandet av samefrågan framgick ändå tydligt i h ans granskning av dessa två be
tänkanden från Widén. Utredningen rörande ny renbeteslag fick utstå relativt hård kritik från 
Tomasson, en kritik som var begränsad till vissa punkter. I grunden tycktes Tomasson se po
sitivt på förslagen i betänkandet. Han menade att dessa till stor del vilade på de grunder som 
lagts av lappkommittén, om än Widén genomfört vissa större ändringar. Trots detta framförde 
Tomasson en överraskande stark kritik på framföra allt två punkter. För det första kritiserade 
han ingående definitionen av lapp i betänkandet. Att en renskötare som tvingades lämna nä
ringen av andra orsaker än sjukdom eller ålderdom skulle förlora sitt bymedlemskap och där
med även de samiska rättigheterna som var knutna till detta medlemskap var i grunden felak
tigt enligt Tomasson. Han menade att många riskerade att drabbas av denna bestämmelse. 
Tomasson ansåg att det inte gick att förutsätta att alla renskötare som tvingades överge ren
skötseln som stadigvarande yrke automatiskt skulle vilja söka sig från näringen. Det troliga 
var i stället att många skulle försöka hanka sig fram via olika bisysslor med siktet inställt på 
att kunna återgå till renskötseln. Om dessa stela och rigida regler rörande bymedlemskap in
fördes skulle denna utväg helt stängas för dem. Tomasson tycks därför ha eftersträvat någon 
slags mjukare övergångsregler där personer på väg att slås ut från näringen åtminstone under 
en period skulle bibehålla sitt medlemskap i lappbyn.58 

För det andra ställde sig Tomasson kritisk inför vad han uppfattade som förslagets starka 
inriktning mot att med diverse olika tvångsåtgärder begränsa antalet renskötare och antalet 
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renar. Den ovannämnda definitionen av vem som enligt lagens ögon var att betrakta som lapp 
var ett led i detta, liksom bestämmelserna som gav länsstyrelserna rätt att genomföra 
tvångsslakt av renantalet inom en lappby om detta bedömdes som alltför stort. Tomasson 
ställde sig mycket tveksam till denna tyngdvikt på tvångsmedel och inskränkningar av näring
ens utövande. Han vitsordade i och för sig motiven bakom detta, att renbeteskonventionen och 
andra faktorer hade medfört kraftiga inskränkningar i renbetesmarkerna, men menade ändå att 
en allt för stark betoning av negativt inriktade åtgärder inte var helt igenom lämplig. Dessa 
negativa bestämmelser i förslaget borde därför även direkt kopplas till positiva åtgärder och 
då framför allt åtgärder rörande jordbruksko lönat. Att bestämmelserna angående kolonat en
ligt förslaget inte skulle ingå i renbeteslagen var därför mycket olyckligt enligt Tomasson. 
Han menade att de förstärkta möjligheterna enligt lagstiftningen, att tillgripa tvångsåtgärder 
inom renskötseln, borde kopplas till positiva åtgärder som kunde tjäna som en säkerhetsventil 
för näringen, det vill säga överförandet av renskötare till jordbruksnäringen.59 Att som nu låta^ 
de starka administrativa maktmedlen stå utan motvikt i lagstiftningen var olämpligt: 

Sådana framstå alltid som mer eller mindre motbjudande, särskilt om de nedbringa de nuvarande 
existensmöjligheterna utan att samtidigt sörja för andra utkomstmöjligheter i stället. [—] Det kan 
omöjligt vara förenligt med modern lagstiftning, särskilt i frågor av förevarande slag, att i lagen 
övervägande sörja för medel till nedbringande av en livsviktig näring, utan att samtidigt sörja för, 
att reglerna härom kompletteras med och göras beroende av bestämmelser, som verka reglerande 
i positiv riktning - d. v. s. i detta fall trygga samernas övergång till ett annat yrke, då ju omstän
digheterna är sådana, att renskötseln icke kan tillåtas utveckla sig i den utsträckning, att den i 
proportion mot folkökningen kan fylla behovet av nödig bärgning.60 

Tomassons bedömning av Widéns konkreta förslag rörande jordbruksupplåtelser till samer 
vilka tvingades lämna renskötseln var däremot genomgående positiv. Han såg det som en 
händelse av historiska mått att det nu äntligen i lagstiftningen skulle fastställas bestämmelser 
som syftade till att understödja samers övergång från renskötseln till jordbruksnäringen. Att 
denna fråga fick en lösning var centralt för att renskötselns problem i viss mån skulle kunna 
lindras. Tomasson menade dessutom att kolonisations frågans lösning var absolut nödvändig 
för att uppväga de negativa förslagen i den föreslagna renbeteslagstiftningen. Det var därför 
även nödvändigt att åtgärderna rörande jordbruksupplåtelser gjordes så pass omfattande att de 
motsvarade de inskränkande delarna av förslaget till renbeteslag. Förutom den ovannämnda 
kritiken rörande den bristande kopplingen mellan förslaget i kolonisationsfrågan och de för
stärkta administrativa maktmedel som förslaget till ny renbeteslag innebar, framförde han 
endast mindre invändningar. En punkt där Tomasson ansåg att förslaget var alltför begränsat 
rörde upplåtelser ovanför odlingsgränsen i Norr- och Västerbotten samt på renbetesfjällen i 
Jämtland. Genom de kraftiga inskränkningarna av renbetesmarkerna som skett menade han att 
det egentligen inte fanns några orsaker att snåla med upplåtelser på dessa områden med hän
syn till renskötseln. Tomasson ansåg dessutom att upplåtelser till fjällsamer till övervägande 
delen borde ske just ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Detta för att dessa samer 
inte skulle behöva lämna sina hemtrakter. Med sina kritiska granskningar av dessa båda be-
tänkanden överlämnade Tomasson ansvaret för att något skedde i frågan till samerna. Han 
menade att det nu var upp till dem att ta ställning till förslagen och att agera därefter.61 

Tomasson fick också sina synpunkter framförda i riksdagen genom Carl Lindhagen som 
lämnade in en motion i vardera frågan baserad på de synpunkter kring Widéns betänkanden 
som förts fram av Tomasson. Vid riksdagsbehandlingen av dessa frågor var Lindhagen emel
lertid sjuk. Debatten kom därför att bli mer begränsad och kretsade kring andra frågor än de 
Tomasson lyft fram och som Lindhagen betonat i sina motioner, vilka också föll i tystnad.62 

Samerna hade dock hörsammat Tomassons uppmaningar att de skulle agera. I mars 1928 
samlades samiska representanter från samtliga lappbyar i Jämtland, samt en representant från 
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Västerbotten, under ledning av Jonas Åhrén till ett möte i Östersund där förslaget till ny ren
beteslag diskuterades. Som diskussionsunderlag till mötet låg Tomassons granskning av för
slaget i S ET och mötet ställde sig helt bakom hans synpunkter. Mötet fick några efterföljare 
och ett antal inlagor skickades till Lindhagen från samer i Västerbotten och Jämtland med stöd 
till de motioner denne skulle lägga fram vid riksdagen.63 Från skogssamerna i M alå framför
des dessutom kritik mot § 3, moment 3, i lagförslaget och den försämrade ställning bestäm
melsen innebar för skogsrenskötseln. Med hänvisande till att den skogssamiska renskötseln 
var äldre än den fjällsamiska och till att skogsrenskötseln i Malå bedrivits sedan århundraden 
tillbaka krävde de att detta lagutrymme skulle strykas i den kommande renbeteslagen.64 

Tvångsförflyttningar och näringskonflikter i konventionens kölvat
ten 
Renbeteskonventionen med Norge blev mest kännbar för renskötarna i Norrbotten. Detta 
framstod tydligast i de nordligaste lappbyarna där tvångsförflyttningarna av renskötare från 
Karesuando var den mest uttalade effekten av konventionen. Även i den södra delen av länet 
kom konventionens effekter att bli mycket påtagliga. Genom tvångs förflyttningarna av Kare-
suandosamer till Jokkmokk och Arjeplog kom förutsättningarna för renskötseln i dessa områ
den att förändras. Kulturkonfrontationer och näringskonflikter kom att följa tvångsförflytt
ningarna i dessa områden. Konventionens följder blev även kännbara för renskötarna i de två 
sydligare länen. Samerna i Västerbotten förlorade stora betesområden i Norge. Tomas Jonsson 
Stinnerbom, renskötare i Vilhelmina norra lappby i V ästerbotten, ansåg att konventionen för 
Västerbottenssamerna hade fått långtgående negativa inverkningar. Bestämmelserna var 
"svåra [och] oefterlevbara" och han menade att om man vid en jämförelse 

med då varande vidder som användes till sommarland, överskådar närmare hur stora områden 
som nu blivit tilldelad för liknande inflyttning finner man det betänkligt huru små distrikten nu 
blivit, och huru kort tid man får uppehålla sig å dessa distrikt i Norge. [—] Distrikterna äro 
[dessutom] anlagda på stenhöljda snöbetäckta ökenland för den tid de skola begagnas därtill, allt
så odugliga fjälltrakter där dessa distrikt blivit lagda för S vänska lappar, som ingen norman be
gagnar sig av som betesland denna tid.65 

Även Jämtlandssamerna fick känna av konventionens effekter. De hade sedan 1883 haft rätt 
till gränsbetning, men denna avskaffades nästan helt genom konventionen. Flera av lappbyar
na i länet kom efter konventionens ikraftträdande att ha stora problem att efterleva dess be
stämmelser.66 Under signaturen Jovva kommenterade en Jämtlandssame storpolitikens följder 
för renskötseln i Jämtland: "Aldrig kunde man på den tiden tro, att det skulle vara renskötseln, 
som framför allt skulle komma att få sitta emellan med anledning av unionsupplösningen 
1905."67 Även de två sydligare länen kom snart att beröras av tvångs förflyttningarna. Utrym
met för fortsatta tvångs förflyttningar av renskötare från Karesuando inom Norrbotten blev 
snabbt uppfyllt. Redan 1925 konstaterade därför länsstyrelsen i Norrbotten att i s tort sett alla 
tillgängliga betesområden inom länet tagits i anspråk. Det enda realistiska alternativet för 
länsstyrelsen var därför att undersöka möjligheten av att börja förflytta renskötare till de två 
sydligare länen. Efter diskussioner och förhandlingar med länsstyrelserna i Västerbotten och 
Jämtland beslutades 1926 att inleda tvångs förflyttningar även till dessa län. 

Det är därför centralt att undersöka vilka samiska reaktioner som förekom mot tvångsför
flyttningarna och hur dessa tog sig uttryck. I detta sammanhang är det även viktigt att närmare 
analysera vilka följder dessa tvångsförflyttningar fick, framför allt för renskötseln i Norrbot
tens södra lappfogdedistrikt. 
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Samiska protester mot tvångsförflyttningarna 
Under de första årens tvångsförflyttningar tycktes Karesuandosamerna acceptera den upp
komna situationen och flyttningarna genomfördes utan synbara protester. Successivt växte det 
dock fram ett motstånd mot fortsatta flyttningar. Detta gällde framför allt flyttningarna som 
skulle gå utanför länets gränser, till Västerbotten och Jämtland. Det var illa nog att behöva 
lämna hemtrakterna, men när målet för flyttningarna låg utanför Norrbottens gränser var detta 
mer än många av de berörda renskötarna tycktes vara villiga att acceptera. Från länsstyrelsens 
sida var bemötandet mot detta tydligt: skedde inte flyttningar frivilligt i tillräcklig utsträck
ning skulle tvångsåtgärder tillgripas. Husbönder som protesterade mot att behöva flytta upp
manades att uppge andra renskötare vars renhjordar skulle kunna minskas för att de själva 
skulle kunna stanna.68 

Trots detta började vissa av de Karesuandosamer som ålagts att flytta att opponera sig emot 
detta. Per Gustafsson Idivuoma protesterade i en skrivelse till landshövdingen i mars 1926 
mot att han förelagts att flytta från Lainiovuoma till Västerbotten. Han ville bli kvar i sina 
hemtrakter och fruktade att en flyttning skulle ruinera honom. Idivuoma hänvisade även till att 
det var svårt att kunna leja hjälp till flyttningen och till att hans hustru var svag och mådde 
dåligt på grund av den hotande flyttningen. Lappfogde Holm var trots detta negativt inställd 
till att låta Idivuoma stanna, eftersom han var en av fa bland s am erna i Lainiovuoma som be
härskade svenska vilket också var en av orsakerna till att han hade utvalts att flytta till Väster
botten. Enligt lappfogden hade dessutom Idivuoma själv tidigare muntligen sagt sig vilja 
flytta, varför han nu borde åläggas att fullgöra detta.69 Även om det i detta liksom i andra fall 
kunde finnas förmildrande omständigheter som talade mot en påtvingad flyttning, menade 
Holm att det trots detta var nödvändigt att den genomfördes: "Väl finnes alltid då en lapp 
'kommenderas' att flytta från sin hemtrakt till långt avlägsen ort rent mänskliga skäl för att 
flyttning ej sker enligt föreskrift, men om man för sådana skäl ger med sig, kan man icke få 
ordning vare sig i detta eller andra fall."70 Idivuoma ville ändå inte foga sig i länsstyrelsens 
beslut utan lät helt sonika bli att flytta. Till slut tvingades han dock ge upp sitt motstånd och 
1928 flyttade Idivuoma till Sirkas som en första etapp på vägen till Västerbotten. Där blev han 
kvar under några år och 1931 utfärdade länsstyrelsen därför återigen ett föreläggande vilket 
slutligen tvingade Idivuoma att flytta till grannlänet.71 Olof Tomasson Sunna, som ålagts att 
flytta från Lainiovuoma till Västerbotten samtidigt som Idivuoma, gick ett steg längre i sina 
protester. Han vände sig i en skrivelse till regeringen för att slippa flytta. Regeringen behövde 
aldrig fatta beslut i frågan eftersom Sunna avled under ärendets behandling.72 

En del av de renskötare som ålagts att flytta påböljade sin flyttning men försökte därefter få 
stanna närmare hemtrakterna och slippa att flytta till sina utsedda destinationsorter utanför 
länet. Olof Tomas Nilsson Partapuoli som ålagts att flytta till Västerbotten ansökte muntligen 
om att få stanna kvar i Mellanbyn där han hade gjort uppehåll under 1926 och 1927. Detta 
hade tillstyrkts av renskötarna i byn, men trots detta ålades Partapuoli 1927 av länsstyrelsen 
att påbörja sin vidareflyttning och detta upprepades av länsstyrelsen året därpå. Han fanns 
emellertid fortfarande kvar i Mellanbyn 1931, men tvingades då slutligen genomföra flytt
ningen till Västerbotten.73 Även Per Persson Bals som skulle flytta till Västerbotten, men som 
under en period fått uppehålla sig i Sirkas lappby, var ovillig att flytta vidare. I ett brev till 
landshövding Malm, som han skrev 1926 å sina och Olov Andersson Ömmas vägnar, bad han 
att de skulle få stanna minst ett år till i Sirkas på grund av att renarna var skingrade. Lappfog
de Österberg menade att Bals inte borde få löfte om att stanna ytterligare ett år, eftersom han 
trodde att denne skulle kunna återfå sina förlorade renar inom en snar framtid. Bals tycks dock 
inte ha lyckats med detta eftersom han i mars 1927 återkom till landshövdingen i frågan och 
menade att någon flyttning inte var möjlig under året.74 Till slut tvingades emellertid även 
Bals och Omma att flytta vidare med Västerbotten som slutdestination. Omma har senare be
skrivit denna utdragna flyttning från Karesuando till Västerbotten: 
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Anledningen till att jag flyttade till Västerbotten var, att jag fick ett ultimatum av myndigheterna. 
Antingen skulle jag minska renhjorden eller flytta. Eftersom jag ville fortsätta att bedriva ren
skötsel, valde jag att flytta. Innan jag flyttade, fick jag skriva på ett papper att jag var villig att 
flytta. Jag fick flyttningsbidrag, men summan var inte så stor. [---] 1926 i februari startade vi 
flyttningen från Karesuando. Vi kom till Vaisa i J okkmokks kommun i april. [—] I Vaisa stanna
de vi i fem år innan myndigheterna ville att vi skulle flytta vidare.75 

De flesta protester mot flyttningarna tycks som synes inte ha skett skriftligen utan i form av 
ohörsamhet mot lappväsendets beslut. Vissa lät helt enkelt bli att flytta, medan andra startade 
sina flyttningar alltför sent för att kunna nå sina utsedda dislokationsorter inom den föregivna 
tiden. Det anmärkningsvärda här är hur aktiva nordsamerna är i sitt motstånd mot den förda 
politiken. Dessa betraktades i SET som de mest passiva och fogliga och det var dessa som 
tidningen och sameledarna hade svårast att nå och att aktivera. Bilden av dem som passiva 
stämmer inte överens med verkliga förhållanden, det var endast deras motstånd som var pas
sivt. 

Renskötarna i Arjeplog och Jokkmokk fick i viss utsträckning delta i arbetet med att be
stämma hur många renar lappbyarna i socknarna kunde ta emot och var dessa skulle placeras. 
När tvångsförflyttningarna från norr skulle inledas fick samerna i Arjeplog och Jokkmokk 
utse personer med god kännedom om betesmarkerna i respektive område som kunde anvisa 
var det fanns ledigt betesutrymme att utnyttja och hur många renar som kunde inrymmas 
där.76 Renskötarna i de olika lappbyarna blev även hörda av lappfogden över varje enskild 
ansökan om inflyttning till byn. Renskötarnas möjligheter att föra fram sina åsikter rörande 
inflyttningarna av renskötare från Karesuando tycktes därför vara goda. De reella möjligheter
na för renskötarna i de mottagande lappbyarna att påverka besluten var dock till stor del illu
soriska. Väldigt snart ansåg samerna i både Arjeplog och Jokkmokk att det lediga utrymme 
som hade funnits inom lappbyarna hade blivit fyllt. Redan 1922 protesterade därför samerna 
där mot ytterligare inflyttningar av Karesuandosamer.77 Trots detta kom inflyttningarna att 
fortsätta. I realiteten var det nämligen lappfogdens åsikter rörande tillgången på bete som av
gjorde om nya inflyttningar tilläts. När lappfogden, i likhet med lappbyn, avstyrkte nya in
flyttningar avslogs dessa också i regel av länsstyrelsen med hänvisning till att betesutrymmet 
inte tillät nya inflyttningar. I de fall där lappfogden, mot lappbyns uttalade önskemål, till
styrkte inflyttningar följde länsstyrelsen däremot dennes rekommendationer och tillät inflytt
ningen. I dessa fall hänvisades till renbeteskonventionens bestämmelser vilka nödvändiggjor
de utflyttning från Karesuando.78 

Motståndet och protesterna från samerna gentemot flyttningarna, som förekom både i det 
södra och det norra lappfogdedistriktet, ledde i de flesta fall inte till några konkreta resultat. 
De protesterande Karesuando samerna kunde skjuta upp sina flyttningar under några år, men 
tvingades sedermera att bege sig till sina anvisade platser. Likaså var de protester mot nya 
inflyttningar som framfördes från Arjeplogs- och Jokkmokkssam er i regel resultatlösa. Mot
ståndet visar trots detta på en ökad motvilja hos samerna att finna sig i en myndighetspolitik 
som bedrevs över deras huvuden och mot deras intressen och de blev allt mindre benägna att 
stillatigande acceptera de beslut som lappväsendet fattade. 

Även i Västerbotten reagerade samerna när planerna på att utsträcka tvångsförflyttningarna 
till detta län blev kända i mitten på 1920-talet. Dessa planer medförde protester från rensköta
re i Västerbotten redan innan inflyttningarna hade böljat verkställas. Nils Mikael Nilsson från 
Vilhelmina södra lappby uttryckte 1926 i SET stora farhågor inför de tilltänkta förflyttningar
na av renskötare från Karesuando till Västerbotten. Dels var han orolig att lappbyarna i Väs
terbotten också skulle drabbas av samma typ av problem som hade yppat sig i Arjeplog, dels 
påpekade han att om än renantalet i länet för tillfället var relativt lågt var det nu ändå i stigan
de varför samerna i Västerbotten skulle behöva utrymmet för sina egna hjordar om trängsel 
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skulle kunna undvikas. Protester framfördes även direkt till länsstyrelsen i Västerbotten. När 
flyttningarna till Västerbotten genomfördes skedde detta i mindre utsträckning än vad som 
ursprungligen planerats. Detta tycks dock huvudsakligen inte ha berott på de samiska protes
terna utan på att vissa av de som ingått i de ursprungliga planerna för överflyttningen till 
Västerbotten kunnat inrymmas inom Norrbotten och på att länsstyrelsen i Västerbotten efter 
undersökningar begränsade det antal renar som skulle tas emot i länet. Det fanns dessutom ett 
visst motstånd hos länsmyndigheterna i Västerbotten mot att ta emot Karesuandosamerna. En 
del av de samer som skulle ha flyttat in i Västerbotten dirigerades i stället till Jämtland. Ge
nom motståndet från de Karesuandosamer som förelagts att flytta till de sydligare länen kom 
inflyttningarna att dröja fram till 1930-talets början.79 

Konflikter i tvångsförflyttningarnas spår - intensiv kontra extensiv renskötsel 
Tvångsförflyttningarna av Karesuandosamer till Norrbottens södra lappfogdedistrikt kom att 
medföra allvarliga konflikter inom renskötseln i distriktet, och då framför allt i Arjeplog. De 
grundläggande orsakerna till konflikterna låg dels i den stora omfattningen av tvångsförflytt
ningarna, dels i de skillnader i renskötselmetod som fanns mellan de inflyttande nordsamerna 
samt samerna i Arjeplog och Jokkmokk. Förflyttningarna, vilka inleddes omedelbart efter 
undertecknandet av konventionen, skedde i stor skala och i ett forcerat tempo. Redan en bit in 
på 1921 hade 23 familjer med sammanlagt cirka 4.000 renar flyttat från det norra lappfogde
distriktet till det södra.80 Deras antal skulle dock komma att mer än fördubblas inom de när
maste åren. Den huvudsakliga inflyttningen av Karesuandosamer till det södra distriktet sked
de under perioden 1919-1924. Totalt flyttade ett tjugotal renskötarfamiljer från Karesuando i 
olika omgångar till Arjeplog under dessa år. Till Jokkmokk låg inflyttningen på drygt 30 fa
miljer.81 Omfattningen och betydelsen av denna inflyttning klargörs om vi ställer antalet in
flyttade renskötarfamiljer mot det totala antalet familjer i de båda socknarna. I Aijeplog fanns 
det 39 aktiva renskötarfamiljer 1926. De nyinflyttade utgjorde därmed ungefär hälften av det 
totala antalet. I Jokkmokk var det totala antalet renskötande familjer 85 och där utgjorde de 
nyinflyttade drygt en tredjedel.82 Totalt medförde de inflyttande familjerna cirka 4.500 renar 
till Aijeplog och cirka 3.800 till Jokkmokk.83 Även de sydligare lappbyarna i det norra lapp
fogdedistriktet fick ta emot ett antal inflyttande samer från de fyra nordligaste lappbyarna, 
men detta skedde inte i en lika stor omfattning som i det södra distriktet.84 

Den stora inflyttningen av Karesuandosamer till Jokkmokk och Arjeplog, kombinerat med 
den stora tillväxten inom näringen, ledde på kort tid till trängsel på renbetesmarkerna. När 
flyttningarna hade inletts hade lappväsendet försökt ta hänsyn till hur mycket renar som kunde 
rymmas på de tillgängliga betesmarkerna, men däremot verkar ingen större hänsyn ha tagits 
för en framtida tillväxt av renstammen. Detta trots att renstammen i Aijeplog var relativt låg 
efter några dåliga år under 1910-talet och därför var på tillväxt när inflyttningarna inleddes. 
Lappfogde Österberg hävdade 1921 att utrymmet i Aijeplog var gott, men redan året därpå 
böljade han se problem med en fortsatt inflyttning av Karesuandosamer till socknen.85 Även 
samerna i det södra distriktet böljade vid den här tidpunkten protestera mot fortsatta inflytt
ningar just med hänvisning till de begränsade betesmarkerna, dock utan större effekt på läns
styrelsens beslut. Problemen med en tilltagande trängsel på betesmarkerna förstärktes dess
utom av den kollision mellan olika renskötselmetoder som nu skedde. Karesuandosamerna 
bedrev en mer utpräglat extensiv renskötsel, medan samerna i Aijeplog och Jokkmokk av tra
dition hade bedrivit en intensiv renskötsel. Dessa två renskötselmetoder var svåra att kombi
nera inom ett och samma område, speciellt på grund av den tilltagande trängseln på betesmar
kerna. Eftersom konflikterna inom renskötseln i Aijeplogsområdet var de mest framträdande, 
kommer framställningen att fokusera på detta område. 
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Ett växande problem - utvecklingen fram till och med 1925 
En av förutsättningarna för att inflyttning skulle tillåtas för renskötare från Karesuando till det 
södra distriktet var att dessa skulle lägga om sin mer extensiva renskötsel i enlighet med den 
intensiva renskötselmetod som var rådande i Arjeplog och Jokkmokk. Detta var en uttalad 
målsättning från länsstyrelsens och lapptjänstemännens sida och de framförde detta budskap 
till de nyinflyttade vid ett flertal tillfällen i början på 1920-talet: Karesuandosamerna var 
tvungna att förändra sin renskötselmetod. Detta var även ett uttalat krav från Arjeplogs- och 
Jokkmokkssamerna. Dessa uppmanades å sin sida att solidariskt samarbeta med de nyinflytta
de renskötarna och att hjälpa dem komma till rätta i d essa för dem främmande områden. De 
gamla samerna uppmanades också att överse med de eventuella olägenheter som inledningsvis 
kunde uppstå genom inflyttningarna och att ha i åtanke att Karesuandosamerna inte frivilligt 
hade lämnat sina hemtrakter. Trots dessa uppmaningar från länsmyndigheternas sida började 
tendenser till en extensifiering av renskötseln i Aijeplog och Jokkmokk visa sig redan kort 
efter det att Karesuandosamerna börjat anlända till området. Redan 1921 påpekades vid sam
manträden inför lappkommittén att gamla Arjeplogssamer inom Luokta-Mavas lappby börjat 
gå över till en mer extensiv renskötsel under påverkan av de nyinflyttade Karesuandosamerna. 
Samtliga som bedrev denna typ av extensiv renskötsel i l appbyn, det vill säga både de gamla 
och de nyinflyttade, hade blivit uppmanade att övergå till den "allmänt brukliga" renskötsel
metod som användes i Arjeplog. Inte heller i Jokkmokk hade således de nyinflyttade lagt om 
sin renskötsel i mer intensiv riktning.86 

De problem som uppstod i det södra lappfogdedistriktet till följd av kollisionen mellan oli
ka renskötselmetoder tycks ha kommit som något av en överraskning för länsstyrelsen och 
lappfogdarna i N orrbotten. De ansvariga tjänstemännen tycks ha förväntat sig att uppmaning
arna till de nyinflyttade att lägga om sin renskötsel skulle vara tillräckliga för att förmå dem 
att frivilligt genomfora detta. Någon beredskap för att svårigheter skulle kunna uppstå med 
denna omställning fanns inte när tvångsförflyttningarna inleddes, trots att de tidigare förflytt
ningarna av renskötare från Karesuando orsakat vissa problem. Länsmyndigheternas lösning 
på de uppkomna problemen var att tillsätta två lapptillsyningsmän i det södra distriktet, en i 
Arjeplog och en i Jokkmokk. Deras uppgift var att utöva en bättre kontroll över renskötseln i 
dessa socknar för att lappväsendet därigenom skulle komma tillrätta med den begynnande 
oredan inom näringen.87 När de båda nya lapptillsyningsmännen tillsattes 1922 ingick i deras 
instruktion att de skulle tillse att de nyinflyttade "sommartid sköta sina renar på sätt, som av i 
orten förut varande lappar är brukligt."88 Ett stort problem var att lappväsendet inte kunde 
kontrollera den renskötselmetod som användes under sommartiden av de renskötare som be
fann sig i Norge. Deras skyldighet var att där följa de instruktioner som gavs av lappväsendets 
tjänstemän i Norge. Några utarbetade regler rörande renskötselmetoden fanns inte för dessa 
områden och trots försök från lappväsendet i Norrbotten lyckades inga sådana instruktioner 
införas. I Norge kunde därför en extensiv renskötsel bedrivas under sommaren utan att lapp
väsendet kunde ingripa. Att fa de nyinflyttade Karesuandosamerna att övergå till den intensiva 
metoden skulle därför visa sig vara svårare än lapptjänstemännen hade förväntat sig. 

Redan 1923 började konflikter inom renskötseln mellan Arjeplogssamerna och de nyin
flyttade göra sig märkbar. I en kortare insändare i SET detta år klagade signaturen "En same" 
på de nyinflyttades renskötsel. Samma år framfördes även det första klagomålet direkt till 
länsstyrelsen i en skrivelse från Paulus Ruong i Luokta-Mavas lappby. Han menade att Kare
suandosamerna var vårdslösa i sin renskötsel, vilket hade drabbat honom och hans grannar 
genom att deras renar hade blivit sammanblandade med de inflyttades renhjordar. Trots upp
maningar från lappfogden hade Karesuandosamerna inte samlat sina hjordar för skiljning vil
ket hade medfört att Ruong inte hade kunnat skilja ut sina renar och märka sina kalvar. Han 
krävde därför att Karesuandosamerna skulle uppmanas att vårda sina renar i enlighet med den 
metod som bruklig inom Arjeplog.89 Därefter växte klagomålen i omfattning och antal. I en 
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skrivelse från 1924 undertecknad av Per Fjällman och andra fjällsamer och även en del skogs-
samer i Arjeplog anfördes bland annat att Karesuandosamerna inkräktade på Aijeplogssamer-
nas gamla renbetesland, att de hade alltför stora renhjordar och en alltför slapphänt bevakning 
av renarna. Dessa stora renhjordar kunde därför suga upp Aijeplogssamernas mindre renhjor
dar vilket medförde stora problem för dem. Fjällman menade att det fanns en stor risk med att 
föra in så mycket renar till Arjeplogsområdet: 

Det måste också betecknas såsom synnerligen oklokt att under nuvarande lågkonjunktur i ren
skötseln över hövan belasta alla renbetes!]äll i Arjeplog [—]. Därest det bleve några goda renår 
med en jämförelsevis hastig tillvä xt av hjordarna, så skulle i så fall rentav en katastrof i rensköt
seln lätteligen kunna bli en given följd därav. 

Andra klagomål som framfördes mot Karesuandosamerna var att dessa inte lydde lagar och 
förordningar. De fortsatte att bedriva sin renskötsel enligt de metoder de brukat i Karesuando 
trots tillsägelser från lapptjänstemännen och utan hänsyn till förordningarna i byordningarna. 
De nyinflyttade anklagades även för ohederlighet. I de inledande protesterna från Arjeplogs-
samernas sida var dock lappväsendets tjänstemän i s tort sett förskonade från kritiken. I skri
velsen undertecknad av Fjällman framhölls till exempel att lappfogde Österberg inte kunde 
klandras för den uppkomna situationen, eftersom han hade gjort vad han kunnat för att för
hindra övergrepp från Karesuandosamernas sida.91 

Gustav Park blev tidigt involverad i problemen inom renskötseln i Arjeplog. Detta var hans 
hemtrakter där han i u nga år hade bedrivit renskötsel och han hade två bröder bland de aktiva 
renskötarna i Arjeplog. Det var därför naturligt att de vände sig till Gustav för att få hjälp med 
den uppkomna situationen. Efter landsmötet hade det varit relativt tyst kring Park rörande 
samefrågor. Han hade deltagit i lappkommitténs arbete, men han hade endast skrivit ett fåtal 
artiklar i SET under 1920-talet, varav de flesta inte hade berört samepolitiska frågor. Genom 
utvecklingen i Aijeplog blev dock Park definitivt engagerad inom samerörelsen och han bör
jade allt mer framstå som den mest framträdande samiske ledaren och förgrundsfiguren vid 
sidan av Tomasson. 

I en artikel i SET 1924 berörde Park den uppkomna situationen för första gången. Han 
ställde sig där starkt kritisk till Karesuandosamernas renskötsel. Deras extensiva metod be
skrevs av Park som en slapp renskötsel, vilken inte alls passade för Arjeplogsområdet. Kare
suandosamerna inkräktade på Aijeplogssamernas betesmarker och deras renhjordar var alltför 
stora och stod utan direkt kontroll. Han ansåg därför att Karesuandosamernas renskötselmetod 
riskerade att undergräva möjligheterna för att bibehålla en fungerande renskötsel enligt de 
gamla renskötseltraditionerna i området. Den rådande renskötseln som bedrevs inom Aijeplog 
hyllades av Park: "Utan tvivel är denna form av renskötsel den mest tilltalande, i varje fall den 
som för närvarande står högst i teknisk fulländning."92 Om de inflyttande renskötarna tilläts 
fortsätta bedriva sin renskötsel skulle denna emellertid hota Arjeplogssamernas gamla ren
skötsel. Det räckte med att ett fåtal renskötare bedrev en slapp renvård för att en dylik sämre 
renskötsel skulle sprida sig och bli dominerande i hela området enligt Park. Han menade där
för att Karesuandosamerna måste tvingas att anamma den intensiva renskötseln med mindre 
renhjordar och en noggrannare bevakning. Park var förvånad över att, så vitt han kände till, 
inga åtgärder vidtagits för att förmå dem att lägga om sin renskötsel. Detta skulle inte på nå
got sätt ske av sig själv. Han beskrev Karesuandosamerna som ouppfostrade och utan respekt 
för andras rättigheter eller för lagar och föreskrifter. Det enda sättet att förmå dem att lägga 
om sin renskötsel var enligt Park att de "med fast och bestämd hand fostras därtill."93 I okto
ber 1925 skickade Park en skrivelse till länsstyrelsen med liknande innehåll. Den innehöll 
samma typ av kritik mot Kares^ jidosamernas renskötsel och samma uppmaning till länssty
relsen att agera i frågan ir let var för sent. Park hävdade att det var centralt att åtgärder 
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vidtogs snarast, om inte oredan och villervallan inom renskötseln i Arjeplogsområdet skulle 
fördjupas och permanentas.94 

Klagomålen från samerna i Arjeplog rörande Karesuandosamernas stora renhjordar fram
står i viss mån som motsägelsefulla. I de mottagande områdena fanns ett motstånd mot att 
Karesuandosamer med få renar skulle tillåtas flytta in. Vid åtminstone ett tillfälle hade Arje-
plogssamerna motsatt sig en inflyttning av två renskötare från Karesuando med motiveringen 
att de hade alltför få renar och därmed riskerade att belasta fattigvården i socknen.95 Det var 
därför i första hand de någorlunda välbärgade renskötarna som lämnade Karesuando i sam
band med dislokationerna.96 

Även samer i Jokkmokk inkom med klagomål till länsstyrelsen över situationen inom ren
skötseln till följd av inflyttningen av Karesuandosamer. I en skrivelse till landshövdingen 
1924 protesterade Anta Pirak och ett tiotal andra renskötare från Sirkas mot att Karesuando-
samerna inkräktade på de gamla Jokkmokkssamernas betesmarker. Skrivelsens undertecknare 
klagade även på att lapptjänstemännen var passiva i denna fråga och lät Karesuandosamerna 
hållas. Dessa klagomål upprepades och utvecklades i en ny skrivelse från Pirak året därpå. 
Även från Sörkaitum kom klagomål mot de till Jokkmokk inflyttade renskötarna från Karesu
ando.97 

Länsmyndigheterna bestred bestämt de klagomål mot Karesuandosamerna och deras ren
skötsel som framfördes från Arjeplogssam erna. Först av allt betonades att nykomlingarna inte 
frivilligt hade valt att flytta från sina traditionella betesmarker och släkt och vänner. Aije-
plogssamerna uppmanades därför allvarligt att "icke genom hätskhet och ofördragsamhet be
reda de till Edra trakter flyttade nordlapparna ytterligare svårigheter och bekymmer utöver 
dem som de få utstå till följd av den påtvungna förflyttningen från hemtrakt och anförvan
ter."98 Enligt den officiella hållningen från länsstyrelsen och lappfogde Österberg fanns det 
inte några större problem inom renskötseln i Arjeplog. Lappfogden menade visserligen att 
kollisionen mellan intensiv och extensiv renskötsel förorsakat vissa konflikter, som till exem
pel sammanblandningar av renhjordar, men från lappväsendets sida arbetades det hårt med att 
förmå Karesuandosamerna att lägga om sin renskötsel. Österberg hävdade i sin årsberättelse 
1923 att en omläggning till en intensiv renskötsel redan skett hos de Karesuandosamer som 
först anlänt till Arjeplog, men att de senast anlända ännu inte hade kunnat förmås göra det
samma. Det var heller inte att förvänta att en omläggning skulle kunna ske omedelbart, de 
nyinflyttade måste ges en viss inskolningsperiod innan den nya metoden att vårda renarna var 
etablerad.99 Enligt lappfogden hade denna omställning redan genomförts i Jokkmokk och där 
hade den tagit 2-3 år att genomföra, men situationen var mer komplicerad i Arjeplog. Detta 
berodde på att Arjeplogssamerna under sommaren hade rätt att beta sina renar i Norge och där 
tilläts de bedriva en extensiv renskötsel. Därigenom var det svårare att åstadkomma en föränd
ring. Detta berörde emellertid endast ett begränsat antal av de inflyttade Karesuandofamiljerna 
och Österberg var övertygad om att dessa problem snart skulle kunna lösas. Denna inställning 
bibehöll lappväsendets tjänstemän, trots att åren gick och problemen kvarstod.100 

Lappväsendets tjänstemän förespråkade således under 1920-talet att Karesuandosamerna 
skulle lägga om sin renskötsel enligt den intensiva metod som var rådande i Arjeplog vid tid
punkten för tvångsförflyttningarna. Detta var dock i viss mån tvetydigt. Samtidigt som lapp
tjänstemännen förmedlade detta budskap, uppfattade renskötarna i Arjeplog även ett annat. 
Enligt Lars A Eriksson, som tillhörde Luokta-Mavas lappby, hade lappfogden vid tidpunkten 
för Karesuandosamernas inflyttning sagt till Arjeplogssamerna: "Nu hava till Arjeplog flyttat 
lappar, som skola lära eder att rätt vårda edra renar."101 Denna synbara motsägelse grundade 
sig i lapp tjänstemännens syn på samerna och renskötseln. Den intensiva renskötselmetoden 
betraktades som den lämpligaste och mest utvecklade formen av renskötsel. För att den skulle 
bedrivas på ett bra sätt fordrades det att renskötarna var helt nomadiserande och följde sina 
renhjordar året om enligt lappväsendets synsätt. Bofasthet och god renskötsel var inte fören
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ligt vilket även länsstyrelsen förde fram i sitt remissyttrande över lappkommitténs betänkande 
1924.102 Bofasthet bland renskötarna i länet motarbetades därför aktivt från länsstyrelsens och 
lapp tjänstemännens sida med det uttalade syftet att främja renskötseln.103 Öetta trots att även 
renskötarna i det norra lappfogdedistriktet i allt större utsträckning böljade utnyttja fasta torv-
kåtor eller hyrde in sig hos den bofasta befolkningen under delar av året. I Karesuando där
emot bodde renskötarna fortfarande nästan uteslutande i t ältkåtor.1041 enlighet med den "lapp 
skall vara lapp"-åskådning som var förhärskande inom lappväsendet i länet ansågs samerna 
från Karesuando vara mer genuina och äkta renskötare än Aijeplogssamerna. De hade inte i 
samma utsträckning som Arjeplogssamerna börjat övergiva den traditionella samedräkten och 
övergå till bofasthet. Karesuandosamerna sågs därför som mer kompetenta renskötare vilka 
kunde lära Arjeplogssamerna hur en god renskötsel skulle bedrivas om de bara kunde förmås 
att övergå till en intensiv renskötsel. 

De klagomål som framförts av samer från Jokkmokk fick ett liknande bemötande från 
länsmyndigheternas sida. Situationen i socknen beskrevs 1924 av Ragnar Sundberg som väl
ordnad. De nyinflyttade hade funnit sig väl tillrätta och hade anpassat sig till Jokkmokks-
samernas renskötselmetod vilken de var nöjda med.105 En liknande inställning hade lappfogde 
Österberg när han kommenterade de klagomål som framförts av Lars Pirak. Lappfogden med
gav att de inflyttade hade utnyttjat Jokkmokkssamernas betesmarker, men han förnekade att 
lapp tjänstemännen inte hade agerat mot detta. Tvärtom hade Karesuandosamerna tillsagts att 
inte göra om detta och någon direkt skada hade inte förorsakats av deras intrång. När Pirak 
återkom med sina klagomål ställde sig Österberg helt oförstående till dessa, då han menade att 
en klar förbättring hade skett i de till Jokkmokk inflyttade Karesuandosamernas renskötsel.106 

Lite eller ingen hänsyn togs till de klagomål som framfördes från samernas sida. Karesuan
dosamerna uppmanades endast att i fortsättningen följa tillsägelser och de givna förordningar
na och dessa uppmaningar förnyades när klagomålen återkom.107 I sitt bemötande av Arje-
plogssamernas klagomål är det tydligt att tjänstemännen försökte göra detta till en samvets
fråga för dem. Karesuandosamerna hade inte frivilligt flyttat till socknen och Aijeplogssamer
na borde därför veta bättre än att angripa dem. I stället borde de ställa sig solidariska mot sina 
"stamfränder" och göra sitt bästa för att situationen skulle förbättras. 

Gustav Parks inlägg i debatten fick inledningsvis ett mjukare bemötande från länsmyndig
heternas sida än de renskötare som klagade över situationen.108 När Park, trots förklaringar 
och försäkringar om förändringar från tjänstemännens sida, fortsatte att komma med kritiska 
synpunkter på hur situationen hanterades förändrades detta. Parks inlagor fick i stället ett hår
dare bemötande från länsmyndigheternas sida. Att de renskötande samerna framförde klago
mål i denna fråga var en sak, men att en utanförstående person, som tillika var en kyrkans 
man, skulle ifrågasätta lapptjänstemännens och länsstyrelsens arbete väcka stor irritation. I sitt 
yttrande till länsstyrelsen över Parks skrivelse från 1925 ifrågasatte lappfogde Österberg hans 
kunskaper i frågan och menade att de påståenden som framförts till allra största delen var fel
aktiga. Park hade inte varit i Arjeplogsfjällen sedan före inflyttningen av Karesuandosamer 
inleddes och kunde därför inte korrekt uttala sig i frågan enligt lappfogden. Den av Park ef
terlysta omläggningen av de inflyttades renskötsel i en mer intensiv riktning höll på genomfö
ras. Den enda punkten där lappfogden var enig med Park var att Karesuandosamerna hade 
alltför stora renhjordar.109 Dessa synpunkter från lappfogden underströks av länsstyrelsen i 
dess svar till Park. Han kritiserades även mycket starkt för att han framförde sådana överdrif
ter och ogrundade påståenden. Skrivelser i likhet med Parks underbyggde "bitterhet och miss
tro" bland Arjeplogssamerna gentemot de inflyttade.110 

Lappväsendets ideliga bedyranden utåt att de nyinflyttade samerna följde tjänstemännens 
instruktioner och anpassade sig till den renskötselmetod som var förhärskande i Arjeplog 
klingar ihåligt om vi samtidigt läser rapporterna från 1920-talet av den i Arjeplog tjänstgöran
de lapptillsyningsmannen Abraham Johansson. Han menade att de nyinflyttade ingalunda 
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fogade sig efter lappväsendets instruktioner. Om en grupp av Karesuandosamerna uttalade 
lapptillsyningsmannen att "de ej bry sig om hvarken att handhava tillräkligt med renvaktare, 
eller följa och leva efter de föreskrifter som förestavats dem". Johansson menade dessutom att 
de gjorde intrång på andras betesmarker och att de inte följde de tillsägelser de fick trots upp
repade påstötningar. Lapptillsyningsmannen efterlyste därför strängare åtgärder mot Karesu
andosamerna.111 De synpunkter som Johansson framförde liknade i mångt och mycket vad 
Arjeplogssamerna hade hävdat. Trots detta agerade varken länsstyrelsen eller lappfogden med 
någon större styrka för att komma till rätta med de uppkomna problemen. I stället hävdade de 
att situationen var under kontroll. 

Förstärkta maktbefogenheter for länsstyrelsen 
Situationen inom renskötseln i Norrbotten försämrades som synes successivt under första hal
van av 1920-talet något som framkallade bekymmer hos länsstyrelsen, vilket framhölls i en 
skrivelse till socialministern. Dessa bekymmer gällde inte så mycket situationen inom ren
skötseln vilka länsstyrelsen trots allt trodde sig kunna komma till rätta med. Det var snarast ett 
ökat motstånd från renskötarnas sida mot länsstyrelsens och lapptjänstemännens åtgärder som 
sågs som det allvarligaste problemet. Länsmyndigheterna hade stora problem med att fa ren
skötarna att följa de föreskrifter som utfärdades. Detta gällde inte minst i det södra lappfogde
distriktet i a rbetet med att förmå Karesuandosamerna att lägga om sin renskötsel, där uppen
bara problem "för länsstyrelsen och lappväsendets tjänstemän att i förevarande avseende 
komma till rätta med lapparna" hade visat sig. De problem länsstyrelsen tyckte sig se i ren
skötarnas attityder mot den förda politiken omfattade inte enbart de nyinflyttade i det södra 
distriktet, utan det var ett problem som visade sig allt mer generellt inom länet: "Jämväl bland 
lapparna ha tecken visat sig på bristande aktning för myndigheters tillsägelser, ja rent av trots 
däremot, ett förhållande som länsstyrelsen med bekymmer fatt erfara". Från länsstyrelsens 
sida uttrycktes därför bekymmer över att den förväntade nya renbeteslagstiftningen dröjde. 
Lappkommitténs lagförslag innehöll nödvändiga "maktmedel av olika slag" som länsstyrelsen 
ansåg sig behöva för att kunna komma till rätta med situationen. Att lagrevisionen dröjde be
traktades därför som ett stort problem.112 Detta var första gången länsstyrelsen utåt erkände att 
det faktiskt fanns problem med att få de nyinflyttade att lägga om sin renskötsel. 

Det maktmedel länsstyrelsen främst eftersträvade var befogenhet att genomföra tvångs
minskningar av renhjordar, något som hade ingått i lappkommitténs betänkande. Behovet av 
detta framträdde allt tydligare för länsstyrelsen genom den kraftiga tillväxten i renantalet i 
länet under 1920-talet och blev närmast akut i samband med renräkningen 1925. Denna visade 
att renantalet i de fyra nordligaste lappbyarna var nästan 46.000 djur. Eftersom konventionen 
endast medgav sommarbetning för 39.000 renar från de aktuella byarna överskreds dess 
maximigräns med omkring 7.000 djur. Enligt 1898 års renbeteslag hade länsstyrelsen endast 
begränsade möjligheter att ingripa mot detta missförhållande. Lagen medgav endast att läns
styrelsen minskade antalet renar inom en lappby som inte ägdes av samer eller, om detta inte 
var tillräckligt, att länsstyrelsen förflyttade renskötare från den aktuella lappbyn till en annan. 
Möjligheterna till dislokationer inom länet var nu dock i stort sett uttömda. Länsstyrelsen 
vände sig därför till regeringen med en begäran att den paragraf i lappkommitténs förslag som 
berörde ökade befogenheter för länsstyrelserna att med tvångsmetoder minska renantalet i en 
lappby skulle lyftas ur kommitténs förslag och upphöjas till lag. Länsstyrelsen skulle därige
nom "få ett vapen satt sig i händer" med vilket de skulle kunna genomföra behövliga minsk
ningar av renantalet. Detta var enligt länsstyrelsen helt nödvändigt eftersom renskötarna själva 
var obenägna att minska ner sina renhjordar.113 För sommarbetningen 1925 lyckades länssty
relsen utverka tillstånd från norska myndigheter att få införa fler renar än tillåtet, men detta 
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var endast en engångseftergift från norrmännens sida.114 Det krävdes därför snabba åtgärder 
för att för framtiden komma till rätta med situationen. 

Länsstyrelsen fick gehör för sitt krav hos socialministern och regeringen. Efter en snabbe
handling lades en proposition i frågan där socialministern Gustav Möller, förutom behovet för 
länsstyrelserna att kunna reglera renantalet i lappbyarna, även framförde ekonomiska motiv 
för införandet av denna lagstiftning. Han menade att det var en form av ekonomisk misshus
hållning av renskötarna att samla sin förmögenhet i de växande renhjordarna i stället för att 
slakta en större del av överskottet och därigenom skapa en ekonomisk buffert för framtida 
nedgångar i näringen. Propositionen godkändes av riksdagen och den nya lagen trädde i kraft 
den 1 juli 1925.115 I denna hade dock vissa viktiga förändringar genomförts i förhållande till 
lappkommitténs förslag.116 Kommittén hade i s itt förslag bibehållit stadgandet i 1898 års lag 
att minskningen av renantalet i en lappby i första hand skulle ske genom att icke samers renar 
avverkades och därefter genom överflyttning av renskötare till en annan lappby. Om dessa 
åtgärder inte var tillräckliga gavs länsstyrelsen befogenhet att direkt ingripa och minska ren
antalet: 

Kan hänvisning i behövlig omfattning till annat lappbyområde icke lämpligen ske, äge Konung
ens befallningshavande förordna, att lappbyns renantal inom av Konungens befallningshavande 
bestämd tid, ej understigande ett år, skall nedbringas till viss myckenhet.117 

Om en renskötare efter föreläggande att minska sin renhjord inte genomförde detta kunde 
länsstyrelsen antingen utdöma vite eller genomföra minskningen med tvång. Åtgärderna för 
minskning av de enskildas renhjordar skulle i första hand riktas mot de största renägarna. I 
kommitténs förslag stipulerades därmed i vilken ordningsföljd dessa metoder skulle tillgripas 
av länsstyrelsen. Minskningarna kunde genomföras om betesmarkerna var otillräckliga eller 
om renarna orsakade betydande skadegörelser.118 I 1925 års lagstiftning genomfördes en viss 
skärpning av dessa bestämmelser. Stadgandet att minskningen skulle ske över en period av 
minst ett år hade tagits bort och ersatts med uttrycket "viss av länsstyrelsen bestämd tid".119 

Orsaken till detta var att det sågs som centralt att minskningarna kunde genomföras på kortare 
tid.120 Även i 1925 års lag stipulerades att de olika metoderna för att minska renantalet skulle 
tillgripas i en viss ordningsföljd. Om särskilda orsaker förelåg kunde emellertid länsstyrelsen 
själv bestämma vilken metod som skulle nyttjas, vilket därmed i praktiken satte stadgandet 
om ordningsföljden ur funktion. I likhet med lappkommitténs förslag kunde minskningarna 
tillgripas om renantalet var alltför stort eller om betydande renskador skedde.121 Framför allt 
skulle förändringen rörande den tid minskningen skulle genomföras på komma att fa stor be
tydelse. 

Genom den nyinstiftade lagen hade länsstyrelsen i Norrbotten erhållit nödvändiga maktbe
fogenheter för att kunna komma till rätta med de växande renhjordarna i framför allt de fyra 
nordligaste lappbyarna. Med stöd av den nya lagstiftningen och genom tvångsförflyttningar 
till Västerbotten kunde länsstyrelsen angripa problemet. Trots vissa protester från renskötar
nas sida genomfördes de ålagda minskningarna utan att tvångsåtgärder behövde tillgripas. 
Trots den framgångsrika lösningen av de akuta problemen med de stora renhjordarna i de fyra 
nordligaste lappbyarna, betraktade länsstyrelsen åtgärderna endast som tillfälliga lättnader 
vilka inte kunde skapa en långsiktig lösning på problemet.122 Även senare under 1920-talet 
utnyttjades lagen för att förmå renskötarna i framför allt det norra lappfogdedistriktet att 
minska sina renhjordar.123 

Inom länsstyrelserna, och då framför allt i Norrbotten, ansågs det emellertid inte att före
skrifterna i 1925 års lag gav tillräckliga maktmedel att kunna minska renantalet. Inför tillsät
tandet av Widén för överarbetning av lappkommitténs förslag till ny renbeteslag samlades 
representanter från länsstyrelserna och lappväsendet i de tre nordligaste länen till ett möte med 

140 



socialministern i april 1926. Mötet var sammankallat för att länsmyndigheterna skulle få ge 
sin syn på behovet av lagstiftningsåtgärder på renskötselns område. Länsstyrelsernas repre
sentanter framhöll där att de hade behov av ytterligare stärkta befogenheter rörande begräns
ningen av renantalet för att komma till rätta med problemen inom renskötseln. Mötet framlade 
en rad förslag på hur detta skulle kunna ske. Bland annat föreslogs att länsstyrelserna skulle 
ges befogenhet att minska renantalet i stora renhjordar inom en lappby för att bereda plats för 
inflyttningar från andra lappbyar och att ett maximital skulle bestämmas för det individuella 
reninnehavet. Det var endast representanterna från Jämtland som uttryckte en viss tveksamhet 
rörande behovet av denna typ av åtgärder i det egna länet. Mötet ville även att definitionen av 
vem som enligt lagen ansågs vara same och som därmed hade rätt att bedriva renskötsel skulle 
stramas upp för att färre skulle omfattas av denna rättighet. Som en kompensation för de 
minskningar av antalet renskötare som mötet såg som nödvändiga och oundvikliga framhölls 
behovet av att markinventeringar genomfördes för att uppbringa markområden där de som 
tvingades lämna renskötseln skulle kunna erhålla jordbrukslägenheter. Mötet ansåg dock att 
de föreslagna åtgärderna rörande kontrollen av renskötseln inte kunde skjutas upp i avvaktan 
på att frågan skulle utredas. I stället förespråkades att länsstyrelserna genom provisoriska lag
stiftningsåtgärder skulle erhålla de föreslagna förstärkningarna av sina administrativa maktbe
fogenheter. Dessa synpunkter framhävdes återigen vid ett möte inför socialministern med re
presentanter från länsstyrelserna och lappväsendet i Norrbotten och Västerbotten i oktober 
1926.124 

Vid dessa möten framkom det att det bland lapptjänstemännen fanns en stor tilltro till be
tydelsen av det egna arbetet. Vid aprilmötet 1926 diskuterades bland annat problemet med de 
starkt tillväxande renhjordarna och bakgrunden till dess uppkomst: 

Orsakerna till dessa svårigheter kunde sökas dels i den renskötande lappska folkstammens till
växt, dels i den relativa borteliminering av riskerna för dåliga renår, som synes åvägabragt av den 
mer utvecklade organisationen av lappväsendets tjänstemän och därav följande omsorg och förut
seende i r enskötseln och vidare i bestämmelsen uti 1919 års renbeteskonvention med Norge där
om att antal av renar från nordbyarna, vilka för sommarbete är beroende av att komma in i Norge, 
icke far överskrida ett visst antal.125 

Lapptjänstemännen såg alltså det egna arbetet som en starkt bidragande orsak till att renantalet 
ökat så starkt under 1920-talets första hälft. Genom sitt arbete menade de sig ha minskat ris
kerna för att dåliga renbetesår alltför kraftigt skulle drabba näringen i framtiden. På grund av 
de positiva effekterna av lappväsendets arbete var därför länsmyndigheterna i behov av ökade 
maktbefogenheter för att kunna begränsa renantalet i lappbyarna för att kunna motverka och 
balansera dessa positiva effekter. 

1925 års lag rörande tvångsminskning av renar ingick även i 1928 års renbeteslag. De för
stärkta befogenheterna att ingripa mot renantalet i lappbyarna som hade krävts av de tre läns
styrelserna kom till största delen att utebli från den nya renbeteslagen. En viktig förändring 
infördes dock som stärkte länsstyrelsernas möjligheter att utnyttja detta lagrum. I 1925 års lag 
stipulerades det att renantalet i en lappby skulle vara alltför stort för byns betesmarker eller att 
renarna orsakade omfattande skador för att länsstyrelsen skulle kunna ingripa. I 1928 års ren
beteslag infördes nu även rätt för länsstyrelsen att ingripa om "andra olägenheter förorsakas 
eller svårigheter annorledes yppas för renskötselns ändamålsenliga drivande inom lappbyn".126 

Därigenom gavs länsstyrelserna större frihet att tillgripa minskningar i olika situationer. Yt
terligare en förändring genomfördes i denna paragraf i renbeteslagen, vilken skulle komma att 
bli betydelsefull under 1930-talet. I 1925 års lag stadgades det att om renskötare förordnats att 
minska sin renhjord men inte frivilligt genomförde detta kunde länsstyrelsen antingen utdöma 
vite eller genomföra minskningen med tvång. I renbeteslagen 1928 hade detta förändrats till 
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att länsstyrelsen först skulle utdöma vite och först därefter genomföra minskningen med 
tvång.127 

Protesterna ökar - utvecklingen efter 1925 
Gustav Park återkom 1926 med två nya skrivelser till länsstyrelsen i Norrbotten. I den första, 
vilken han skrev i februari på uppdrag av brodern Per Larsson Park och andra Arjeplogssa-
mer, återkom den skarpa kritiken mot de inflyttade Karesuandosamernas renskötsel. Park 
framförde även grava anklagelser mot Karesuandosamernas hederlighet. Lapp tjänstemännens 
arbete ifrågasattes och enligt Park blev Karesuandosamerna gynnade på Arjeplogssamernas 
bekostnad. Trots att Karesuandosamerna negligerade de gällande lagföreskrifterna vidtogs 
inga åtgärder. Ett konkret förslag för att förbättra situationen presenterades dessutom i skrivel
sen. Där föreslogs att ytterligare en lapptillsyningsman skulle tillsättas i socknen. Med två 
tillsyningsmän skulle en bättre kontroll kunna utövas över Karesuandosamernas renskötsel.128 

Den andra skrivelsen inkom till länsstyrelsen i oktober 1926 och var en skarp reaktion från 
Parks sida på det svar han erhållit från länsstyrelsen över sin skrivelse från 1925.1 skrivelsen, 
vilken han adresserade direkt till länsassessor Sundberg eftersom han förmodade att det var 
denne som hade författat länsstyrelsens svar, framförde Park hård kritik. Han menade att det 
svar han hade fatt hade präglats av en stor okunskap på renskötselns område. Park framhöll att 
syftet med skrivelsen ingalunda hade varit att angripa Karesuandosamerna, utan att han tvärt
om endast eftersträvade att åstadkomma det bästa för dem. Detta skulle dock inte ske genom 
att de tilläts göra vad de ville och genom att de gynnades på Arjeplogssamernas bekostnad, 
därigenom skulle Karesuandosamerna endast bli moraliskt degenererade. Park bestred bestämt 
lappfogde Österbergs påstående att situationen inom renskötseln i Aijeplog var under kontroll. 
Att renskötseln i Arjeplog drogs med stora problem erkändes av alla i området, utom av 
Sundberg och lappfogde Österberg. Om inte åtgärder vidtogs omedelbart skulle situationen 
urarta och medföra en rad stämningar för brott mot byordningarna. Park relaterade även till 
situationen i Jokkmokk, där förhållandena enligt honom i stort sett var lika krisartade.129 Han 
konstaterade emellertid att det varken tycktes finns vilja, förmåga eller kunskap hos länsmyn
digheterna att lösa problemet: 

Av allt att döma har man ingenting att vänta varken från lappfogdens eller Länsstyrelsens sida för 
att bringa ordning och reda i det hela. Men det är uppenbart, att i längden kan det inte fortgå på 
detta sätt, därest renskötseln överhuvud skall kunna fortgå i Jockmock och Arjeplog.130 

Efter detta tystnade Park för en tid. Han övergick 1927 från sin tjänst som kommunister i 
Glommersträsk till tjänstgöring som kyrkoherde i Stensele, och bytet av arbetsplats medförde 
troligen att Park inte på samma sätt kunde ägna frågan sin uppmärksamhet. Klagomålen från 
renskötarna i Arjeplog upphörde likväl inte. År 1926 förekom det två insändare i SET där 
Arjeplogssamer klagade över situationen i socknen. Bland annat framhölls det att genom den 
stora inflyttningen av Karesuandosamer hade ett alltför stort antal renar förts in i Arjeplog, 
trots att renskötarna tidigt hade protesterat och framhållit att markerna inte kunde ta emot al
la.131 Mot slutet av 1920-talet tycks situationen i Aijeplog ha försämrats ytterligare och akti
viteten bland renskötarna för att åstadkomma en ändring av förhållandena ökade. Renskötaren 
Peder Nilsson Ruong skrev 1928 till landshövding Malm med förhoppning om att denne 
skulle ingripa till förmån för Arjeplogssamerna. Även året därpå var klagomålen stora och i 
flera insändare till SET framhölls det ohållbara i situationen samt den stora oordning som råd
de inom renskötseln. Dessutom framfördes direkt kritik mot lappfogden för dennes passiva 
agerande. En av insändarna var skriven av Lars Rensund132, själv renskötare i Semisjaur-Njarg 
lappby där han valdes till ordningsman 1930. Han menade att tillståndet böljade vara kritiskt 
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för renskötseln i Aijeplog, med allt större oordning och förvirring med ideliga skiljningar som 
följd. Det hade helt enkelt blivit för många renar i Arjeplog genom Karesuandosamernas in
flyttning och betesmarkerna räckte inte längre till. Om inte länsmyndigheterna ingrep snarast 
och minskade ner de stora renhjordarna skulle en katastrof inträffa genom att betesmarkerna 
helt förstördes och renarna fick svälta ihjäl. Han framhöll också att det borde ligga i de stora 
renägarnas eget intresse att slakta ner sina stora hjordar och omsätta en del av renkapitalet i 
kontanter. Därigenom skulle de kunna försäkra sig mot oväntade bakslag och onödiga utgifter 
i form av betesavgifter och skadestånd för olovlig renbetning i Norge.133 

Trots fortsatt samisk kritik mot förhållandena inom renskötseln i d et södra lappfogdedist
riktet stod lappväsendet fast i försvaret av sin hantering av situationen. Strategin var densam
ma som tidigare: Utåt förnekade länsstyrelsen bestämt att det skulle finnas några större pro
blem inom renskötseln i distriktet. De svårigheter som yppade sig berodde på en bristande 
tillsyn från renskötarna själva. Karesuandosamerna höll på att övergå till en intensiv rensköt
selmetod och klagomålen mot dem utpekades som överdrivna och olämpliga. Tidsgränsen för 
när denna omläggning skulle vara fullbordad i Arjeplog sköts däremot successivt framåt i ti
den. En viss reträtt hade även skett från de tidigare så optimistiska uttalandena om utveckling
en i Jokkmokk. I ett uttalande av lappfogde Österberg 1927 rörande renskötseln i denna sock
en framhöll han att det bedrevs ett arbete för att förmå Karesuandosamerna att lägga om sin 
renskötsel i enlighet med de tidigare rådande traditionerna i området. Därmed hade lappvä
sendet backat från sin tidigare hävdade linje att omläggningen redan hade genomförts i Jokk
mokk. Liksom tidigare kritiserade dessutom länsstyrelsen och lapptjänstemännen de klagande 
och menade att dessa borde visa en större hänsyn och förståelse för de nyinflyttade som endast 
hade flyttat söderut på grund av de tvingande omständigheterna.1341 den interna kommunika
tionen framgick det däremot att problemen inom renskötseln i s ocknen kvarstod oförminska
de.135 

Liksom tidigare förlänade Gustav Parks inlägg i debatten ett hårdare bemötande från 
länsmyndigheterna. Lappfogde Österberg ställde sig helt frågande till de anklagelser mot Ka
resuandosamernas renskötsel vilka hade framförts i den av Park författade skrivelsen. Karesu
andosamerna hade nu allt mer övergått till att bedriva en intensiv renskötsel och Parks upp
gifter rörande deras renskötsel var därför enligt lappfogden felaktiga. Det fanns heller inte 
något behov av att tillsätta en extra tillsyningsman, eftersom den nuvarande redan höll på att 
uppnå det som efterlystes i d en samiska skrivelsen. Anklagelserna mot Karesuandosamernas 
hederlighet såg Österberg däremot närmast som kränkande. Han menade att detta var så pass 
allvarligt att det inte borde fa passera opåtalat. Österberg föreslog därför 

att de klagande allvarligen näpsas för sina beskyllningar mot de inflyttade lapparna. Samtidigt 
skulle jag vilja ifrågasätta, huruvida ej den person, som skrivit ifrågavarande äreröriga skrivelse, 
komminister G. Park på något sätt bör uppmärksamgöras på det för en man i hans ställning orik
tiga uppträdandet i denna sak.136 

I en handskriven notering i slutet på den av Park författade skrivelsen å Aijeplogssamernas 
vägnar gav även Ragnar Sundberg sin åsikt om de synpunkter som förts fram av Park: "Ett 
apostoliskt nyp i örat förtjänar pastorn"!137 Den senare skrivelsen Park skickade direkt till 
Sundberg tycks däremot inte ha lett till någon officiell reaktion vare sig från Sundberg eller 
från länsstyrelsen. Däremot skrev lappfogde Österberg ett PM till länsstyrelsen där han kom
menterade Parks påståenden. Lappfogden förnekade bestämt att Park hade något fog för sina 
beskyllningar.138 Genom det hårda bemötandet av Parks skrivelser från länsmyndigheternas 
sida och genom de skarpa formuleringarna rörande länsmyndigheternas hantering av situatio
nen och den personligt riktade kritiken mot Sundberg som Park hade framfört cementerades 
en spänd situation mellan parterna. Att det fanns en grund för klagomålen från Aijeplogssa-
merna visade sig när länsstyrelsen i oktober 1930 tillsattes den extra lapptillsyningsman i A r
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jeplog som renskötarna hade efterlyst 1926.139 Lappfogde Österberg motiverade behovet av 
denna nya tillsyningsmannatjänst i sitt distrikt med att en förstärkt övervakning av renskötseln 
i Arjeplog var nödvändig: 

Inom Arjepluogs socken har hittills varit anställd en lapptillsyningsman med uppgift att övervaka 
och reglera lapparnas renskötsel m. m. Den högst avsevärda ökningen i renantalet, som inträdde i 
och med verkställandet av den stora dislokationen av lappar och renar från Karesuando och dessa 
lappars renskötselmetoder, som ju i grunden var olika de gamla Arjepluoglapparnas, har g]'ort, att 
hans arbete blivit synnerligen svårt och betungande. Allt mera har det också visat sig, att hans 
område var alltför stort. Han hann ej med att så effektivt som önskligt var kontrollera renskötseln 
inom sitt stora område. För att skapa en bättre ordning i renskötseln och för att fa kontrollen mera 
effektiv synes det mig därför nödvändigt att få ytterligare en lapptillsyningsman anställd inom 
Arjepluogs socken. Detta är önskvärt och nödvändigt även med tanke på förhållandet till grann
landet Norge.140 

Det var emellertid inte bara mot samiska klagomål som lapp tjänstemännen försvarade de 
tvångsförflyttade Karesuandosamerna. Även utanförstående som dristade sig att framföra an
märkningar mot Karesuandosamerna och deras renskötsel drabbades av kritik från lappväsen
det. Nomadskolinspektören Erik Bergström ifrågasatte 1927 de tvångsförflyttade Karesuando-
samernas hyggesmetoder i nationalparkerna i Norrbotten, vilka han ansåg vara skadliga. Hans 
uttalanden möttes av stark kritik från lappfogdarna i l änet samt Ragnar Sundberg vilka fram
trädde till försvar av Karesuandosamerna.141 Detta föranledde Bergström att i ett brev till Park 
skriva: "De goda lappfogdarna och deras drabant ass. Sundberg, tycks emellertid alldeles ha 
tappat kontenansen. Det är sannerligen föga uppbyggligt och visar, att det kommit in en 
kräftskada i den norrbottniska same-administrationen."142 

Under andra halvan av 1920-talet började klagomål mot de till Aijeplog inflyttade Karesu-
andosamernas renskötsel även att inkomma från skogssamerna i framför allt Arvidsjaur. Det 
tidigare förhållandet mellan fjällsamerna i Aijeplog och skogssamerna i Arvidsjaur och Aije
plog uppfattades som allmänt gott av alla parter vid böljan av 1920-talet.143 De problem som 
drabbade renskötseln i Aijeplogsområdet genom tvångsförflyttningarna kom även att i stor 
utsträckning påverka den skogssamiska renskötseln inom Arjeplog och Arvidsjaur. Framför 
allt skogssamerna i Arvidsjaur protesterade mot detta. Enligt klagomål som fördes fram från 
skogssamernas sida hade den tidigare uppdelning som funnits mellan skogs- och fjällsamerna 
vad gällde flyttningsvägar och vinterbetesområden i stor utsträckning upphört. Därigenom 
drabbades skogssamerna av stora problem i sin renskötsel. De trängdes undan från betesområ
den och deras renar sögs upp i de större fjällrenhjordarna med förluster av renar samt ett ökat 
samlings- och skiljningsarbete som följd. Därför krävdes en minskning av Karesuandosamer-
nas renhjordar.144 Skogssamerna fick dock samma bemötande som Arjeplogssamerna. 
Länsmyndigheterna kunde inte se några orsaker att ingripa mot de rådande förhållandena, och 
påpekade samtidigt att 1928 års renbeteslag föreskrev att skogsrenskötseln skulle vika undan 
för fjällrenskötselns intressen.145 Klagomål mot situationen inom renskötseln i Arjeplog inkom 
även från skogssamer i Jokkmokk och från skogs- och fjällsamer i Västerbotten vilka hade 
upplevt problem på grund av den oordning som rådde i Arjeplog.146 

Bland Aijeplogs- och Arvidsjaurssamerna växte missnöjet med situationen inom rensköt
seln i Aijeplog. Någon tilltro till att den nya renbeteslagen, vilken trädde i kraft den 1/1 1929, 
skulle kunna bidra till att situationen förbättrades tycktes de inte hysa. De upplevde i stället att 
problemen förvärrades. I februari 1929 höll därför samer från Aijeplog och Arvidsjaur, på 
initiativ av bland andra Lars Rensund, ett sammanträde för att diskutera problemen. Mötet 
framförde stark kritik mot Karesuandosamernas renskötsel, som de menade hade stora brister: 
Karesuandosamerna hade alltför fa renvaktare, de respekterade inte de gamla Aijeplogs- och 
Arvidsjaurssamernas renbetesmarker och de följde inte lagar och förordningar. Mötet krävde 
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därför krafttag från länsstyrelsen och lapptjänstemännens s i da. Karesuandosamerna borde i 
större utsträckning övervakas så att de följde föreskrifterna i byordningen och om detta inte 
skedde borde länsstyrelsen låta polismyndigheten ingripa. Dessutom krävde mötet att Karesu-
andosamernas renhjordar minskades, att de ålades att ha ett större antal renvaktare till sina 
hjordar samt att de skulle tvingas följa fastare regler vid sina flyttningar.147 Samma krav fram
fördes när Arvidsjaurs sameförening diskuterade frågan i augusti samma år.148 För att föra 
frågan vidare reste Rensund senare under hösten ner till Stockholm för att träffa Lindhagen 
och till honom framföra de samiska klagomålen. Rensund överlämnade bland annat protokol
let från mötet i februari och hans förhoppning var att Lindhagen skulle motionera i riksdagen 
angående de missförhållanden samerna hade påtalat.149 

Politisk aktivitet bland samerna? 
Den centrala frågan efter det att misslyckandet med att etablera Lapparnas Centralförbund 
blivit definitivt 1923 var hur samerörelsen skulle reagera på detta. Redan efter de inledande 
bakslagen under de första åren på 1920-talet hade ökade problem med att vidmakthålla en 
aktivitet visat sig och en av lokalföreningarna somnade in. När förhoppningarna om ett Cent
ralförbund och planerna på ett nära förestående samiskt landsmöte diskret lämnade SET:s 
spalter innebar detta ingen kollaps för samerörelsen. Ytterligare minst två av sameföreningar
na försvann, men därefter tycktes situationen stabiliseras. Aktiviteten i de kvarvarande same
föreningarna var sannolikt inte lika omfattande, men att de fanns kvar innebar ändå ett visst 
stöd för Tomasson och SET och visade samtidigt att mobiliseringen på lokal nivå hade upp
nått en viss stadga jämfört med de första organiseringsförsöken 1904-1905.150 

En samerörelse på sparlåga 
Bland sameföreningarna var det framför allt två som var aktiva och som med jämna mellan
rum framträdde i SET: dels Vilhelmina-Åsele sameförening, dels Frostvikens sameförening. 
Även dessa tycks efter 1923 ha haft en mer begränsad aktivitet, åtminstone med utgångspunkt 
från rapporteringen i SET. Från mitten av 1920-talet började de dock förekomma oftare i 
SET:s spalter och de framstod som mycket aktiva. Båda sameföreningarna uppförde egna 
föreningslokaler som invigdes 1927. Byggandet av egna lokaler sågs som viktigt för att sa
merna oförhindrat skulle kunna samlas för att ostört diskutera centrala frågor.151 Detta visade 
på en stadga i föreningarna och gav även uttryck för att det fanns en stark tilltro till en fortsatt 
föreningsverksamhet. Vilhelmina-Åsele sameförening agerade dessutom 1928 för att försöka 
fa Torkel Tomasson utsedd till lappfogde i Västerbotten när denna tjänst skulle tillsättas.152 

Några år tidigare hade föreningen dock skarpt kritiserat lappväsendet. Vid ett möte som hölls i 
Fatmomakke i september 1925 uttalade sig föreningen om lappadministrationen och dess ar
bete. Mötet gav myndigheten ett erkännande för vissa åtgärder, som till exempel byggandet av 
renstängsel och arbetet med att bygga ut telefonnätet, men menade samtidigt att 
"lappväsendets verksamhet i övrigt [har] enligt lappallmogens uppfattning varit av ringa eller 
intet värde för renskötselns främjande".153 

De övriga sameföreningarna omnämns mycket sparsamt i SET och det kan därför framstå 
som att verksamheten i dessa var mycket begränsad. Det är emellertid svårt att utifrån SET 
bedöma aktiviteten i övriga sameföreningar. Tomasson var, från sin position i Falun, i viss 
mån isolerad från det som skedde på det lokala planet. Han tycks dessutom endast i begränsad 
utsträckning ha försökt att upprätthålla kontakter med de övriga sameföreningarna.154 I den 
mån de figurerade i SET tycks ha varit beroende av om deras aktivitet rapporterades till ho
nom. Att Tomasson hade goda inblickar i föreningsverksamheten i Vilhelmina och Frostviken 
kan hänföras till andra faktorer. Vilhelmina var hans gamla hemtrakter, där han själv aktivt 
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verkat inom föreningen och där han även kände de ledande företrädarna. I Frostviken hade 
Tomasson en pålitlig informant i sameföreningens ordförande, Jonas Åhrén, som själv med 
jämna mellanrum skrev i SET och det fanns även andra inom föreningen som meddelade sig 
till Tomasson. I de övriga sameföreningarna tycks Tomasson inte ha haft motsvarande kon
takter.155 

Den aktiva roll som Tomasson spelade under den föregående perioden genom sina resor 
och genom sitt uppmärksammande och uppmuntrande av sameföreningarna saknades nu i 
stort sett helt. I stället hade denna ersatts med en mer passiv bevakande roll för honom och 
SET. Till detta bidrog att Tomasson börjat arbeta vid länsstyrelsen i Falun vilket inskränkte 
hans möjligheter att kunna resa runt och propagera för samerörelsen samt att han befann sig i 
en svår ekonomisk situation. Detta ger dock inte hela förklaringen. Tomasson tycks ha tagit 
samerörelsens motgångar under början av 1920-talet hårt, vilket präglade hans artiklar i SET. 
De första åren efter 1923 lyste de politiska artiklarna med sin frånvaro. Rollen som 
"förkunnare" för samerörelsen, vilken var en av de roller Tomasson hade tänkt sig att SET 
skulle ha, hade därmed övergivits, åtminstone tillfälligt.156 I nästan samtliga artiklar under 
denna period där Tomasson behandlade samerörelsen gjorde han detta ur ett historiskt per
spektiv. Där gav han personliga inblickar ifrån de första föreningsmötena och de problem som 
mötte de aktiva samerna.157 De många tillbakablickande artiklarna på samerörelsens tidigare 
verksamhet framstår nästan som en nekrolog, som att Tomasson höll på att skriva rörelsens 
eftermäle. Även om det politiska budskapet saknades under dessa år, fortsatte Tomasson att 
starkt betona samisk kultur och samisk historia. I en lång rad artiklar belyste han olika aspek
ter inom dessa områden och han fortsatte här på den tidigare inslagna vägen att belysa dessa 
områden ur en för samerna mer positiv synvinkel. En skillnad mot föregående period var att 
Tomasson i s törre utsträckning lämnade det akademiska traderandet i dessa skildringar och i 
flera fall lämnade högst personliga berättelser.158 

När Tomasson inte längre tycktes orka arbeta för att engagera samerna, fanns det andra 
som i SET försökte väcka engagemang hos samerna. Signaturen "Jovva" uppmanade 1925 
både skogs- och fjällsam erna att förena sig och arbeta för samefolket. Året därpå menade sig
naturen "Mahtä" att det krävdes ett mer aktivt arbete för att försöka mobilisera samerna. Han 
föreslog därför att företrädare för de olika sameföreningarna skulle samlas för att diskutera 
hur detta skulle kunna åstadkommas.159 Den som framför allt arbetade och agiterade för same
rörelsen under denna period var Jonas Åhrén. Han propagerade oförtröttligt för samerörelsens 
betydelse och för värdet av att sameföreningar som kunde tillvarata samernas intressen starta
des. Även Åhrén mötte dock motstånd i sina strävanden. I en insändare 1927 ställde han sig 
mycket kritisk till samerna i det egna länet. Under de dagar nyårsmässan i Änge pågick vid 
årsskiftet 1926/27 hade både Åhrén och M. Bendick Anstensen, ordförande i Röros samiska 
kvinnoförening, försökt propagera för samerörelsen och föreningsbildande. De hade emeller
tid mötts av ointresse och motstånd från de närvarande samerna. Dessa hade i stället ägnat 
desto större intresse åt de olika religiösa sammankomsterna som hade anordnats. Åhrén me
nade därför att samerna i Jämtland var under inflytande av en religiös propaganda liknande 
den laestadianska i norra Norrbotten som helt dominerade samerna där och som fick dem att 
frukta allt som hade med politik att göra. Han ansåg att ett större engagemang i världsliga frå
gor krävdes från samernas sida om de skulle kunna förbättra sin samhälleliga position. Åhrén 
arbetade trots dessa problem oförtrutet vidare.160 Dessa inlägg, av vad som närmast kan be
traktas som gästskribenter i Tomassons tidning, framstod dock som ropande röster i ö knen när 
han själv förhöll sig passiv. 

Tomasson uttryckte däremot en besvikelse över det bristande gensvar som samerörelsen 
hade fatt bland den samiska befolkningen. I vissa av de historiskt inriktade artiklarna om sa
merörelsen framhöll han just att många samer inte hade förstått och insett det stora värdet av 
aktiva sameföreningar som kunde agera som företrädare för samerna.161 Dessa hänvisningar 
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framstod också som en indirekt kritik av den bristande uppslutningen bland samerna som sa
merörelsen upplevt under 1920-talet. 

Under andra halvan av perioden tycktes dock livsandarna återvända till Tomasson och han 
blev återigen mer aktiv i samepolitiska frågor, vid sidan av granskningen av de olika utred
ningarna. I samband med det möte som hölls mellan socialministern och representanter för 
länsstyrelsen och lappväsendet i Stockholm i april 1926 framförde Tomasson skarp kritik mot 
att tre år hade gått sedan lappkommittén avlämnat sitt betänkande utan att någon ny lagstift
ning rörande renskötseln införts. Han såg det som centralt att en ny renbeteslagstiftning, som i 
större utsträckning motsvarade tidens krav, arbetades fram. Bland annat var kolonisationsfrå
gan en viktig punkt att ägna uppmärksamhet och dessutom var det nödvändigt att problemet 
med de kraftigt ökande renhjordarna i de nordligaste lappbyarna skulle lösas. Att inleda nya 
dislokationer som var länsmyndigheternas lösning på problemet såg Tomasson som en kort
siktig lösning. Det enda sättet att finna en för framtiden hållbar lösning av problemen var att 
grundligt utreda hela problemkomplexet. Han hoppades därför att mötet i Stockholm var ett 
första steg i d etta arbete.162 Detta var första och enda gången under perioden som Tomasson 
berörde dislokationerna av Karesuandosamerna. 

Efter riksdagens antagande av den nya renbeteslagstiftningen 1928 lanserade Tomasson 
återigen frågan om en samisk representation i riksdagen. Han menade att samerna i stor ut
sträckning stod utanför representation i det politiska systemet och därför hade svårt att framfö
ra sina synpunkter. För den enskilde riksdagsmannen utgjorde den samiska befolkningen en 
alltför liten och obetydlig del av befolkningen för att deras röster skulle vara av vikt. Det 
fanns därför inte många i denna församling som var så intresserade att de var beredda att lägga 
ner den tid som krävdes för att sätta sig in i samefrågorna. Att samernas intressen tillgodosågs 
genom utredningar, genom lappväsendet eller genom andra statliga instanser höll Tomasson 
inte med om. Därför ville han att samerna skulle mobilisera sig bakom detta krav, så att det 
med större styrka skulle kunna föras fram i en motion till riksdagen. Tomasson betonade ock
så det positiva bemötandet frågan hade fatt vid riksdagens behandling 1920, även om förslaget 
om en utredning föll. Han framhöll den utdragna striden om kvinnlig rösträtt som ett exempel 
på att frågor vilka innebar så pass omfattande förändringar tog tid att förankra. Det positiva 
avslaget 1920 pekade därför på att det fanns en stor förståelse för frågan och Tomasson trodde 
att den nu skulle kunna finna tillräckligt stöd i riksdagen. Det hela hängde på om samerna 
kunde samla sig för en stark opinionsyttring i frågan och han uppmanade därför sameföre
ningarna samt samerna i allmänhet att ta upp frågan till diskussion. Det var endast med ett 
starkt stöd från den samiska befolkningen som en motion i denna fråga kunde bli framgångs
rik.163 Tomasson lämnade därför över ansvaret till samerna att lokalt diskutera frågan och upp
arbeta ett stöd för en motion med detta innehåll. Att han inte återkom i frågan tyder på att 
Tomasson inte fick någon större respons på sitt utspel. När Carl Lindhagen 1930 i riksdagen 
lade fram en motion i fr ågan fanns det därför heller ingen samisk opinion att hänvisa till och 
motionen föll utan större diskussioner.164 

Det var troligen flera samverkande faktorer som bidrog till att Tomasson åter hade ansett 
tiden vara mogen för att ta upp frågan om en samisk riksdagsrepresentation till diskussion. 
Under 1927 och 1928 hade samefrågan återigen kommit i fokus och uppmärksammades i re
lativt stor utsträckning varför det även var lämpligt att föra fram andra samefrågor än de som 
blivit behandlade i samband med detta. Tomasson tycks även ha upplevt att 1928 års renbe
teslagstiftning innebar att lappväsendet gavs ännu större maktbefogenheter att styra i samefrå
gor än tidigare utan att samerna gavs möjligheter att påverka. En samisk riksdagsrepresenta
tion skulle till viss mån kunna väga upp detta.165 Lindhagens sjukdom och frånvaro från riks
dagen belyste samtidigt samerörelsens stora beroende av honom som person för att få sina 
åsikter framförda i riksdagen. Utan en frisk Carl Lindhagen i riksdagen fanns det ingen som 
var villig att ta strid för samernas sak och eftersom han redan var 68 år fanns det ingen garanti 
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för att han skulle finnas kvar som ett stöd för samerna i alltför många år till. En eller två riks
dagsledamöter valda av samerna skulle ge dem en fast väg in till riksdagen, utan att de som nu 
var beroende av enskilda ledamöters välvilja. Slutligen bidrog troligen också de aktioner som 
genomfördes av sam er runt om i framför allt Jämtland och Västerbotten för att skapa opinion 
kring förslaget till ny renbeteslagstiftning till att Tomasson trodde sig se en ny begynnande 
våg av aktivitet bland samerna. Förhoppningen om att förslaget om en samisk riksdagsrepre
sentation skulle kunna finna stöd hos en bredare samisk opinion stärktes därmed troligen hos 
Tomasson. Detta visade sig emellertid vara en felbedömning. Den starkare betoning av det 
samiska som Tomasson återigen började visa upp mot slutet av perioden kom också till ut
tryck i ett annorlunda sammanhang 1929, när en same stod som slutsegrare i Vasaloppet. I 
starkt nationalistiska toner skildrade Tomasson denna idrottsprestation: 

Det är vår lille, till sitt yttre oansenlige stamförvant J. A. Persson från Arjeplog, som [—] utgick 
som segrare i årets Vasalopp. Därmed har han ur idrottslig synpunkt höjt icke allenast sin hem
bygd utan även vårt folk på ett högre pla n. Säkerligen har mer än en same vid underrä ttelsen här
om i sitt stilla sinne dragit en glädjens suck och blo ttat huvudet för denne vår oförvägn e och frej
dade stamförvant. Perssons insats är ur många synpunkter ovärderlig. Heder för en mor och en 
karg jord, som fött ett sådant barn, och glädje för vårt fol k, som äger en son med sådant virke. [—] 
I sitt stilla sinne har Persson drömt om och önskat att på något sätt bidraga till att höja och hedra 
sitt folk. Detta höga mål har han redan vid 30 års ålder på ett glänsande och förtjänstfullt sätt 
uppnått. I lyckönskningarna härför förenar sig hela sameallmogen och säkerligen flera med 
dem.166 

Perssons seger framställdes här som bragd för hela samefolket, med ett uttryckssätt som när
mast påminner om den moderna journalistiken där idrottsliga bragder av enskilda idrottsmän 
eller -lag sprider ära och berömmelse även över nationen. I Tomassons referat fanns det ingen 
tvekan, Perssons seger var en seger för hela samefolket. 

I jämförelse med den föregående perioden är det dock tydligt att de konturer till ett same-
politiskt program som då kunde utläsas, till största delen saknades under dessa år. Samerörel
sens motgångar och det ringa gensvaret Tomasson hade fatt bland samerna tycktes ha fått ho
nom att betrakta situationen med ett visst missmod. Även om detta sakta började förändras 
under de sista åren förde Tomasson inte fram någon slags handlingslinje i samepolitiska frå
gor. Han tycktes i stor utsträckning låta de yttre omständigheterna styra innehållet i artiklarna 
och hans agerande i samband med Widéns betänkanden, där han gav samerna själva ansvaret 
för att agera i dessa frågor om de ville få till stånd förändringar, visar också på att han inte på 
samma sätt såg sig själv och SET i en ledande roll för samerörelsen. Tomassons arbete tycks i 
första hand ha koncentrerats på att rädda den fortsatta utgivningen av SET. 

Vid sidan av Tomassons arbete i SET började emellertid myndigheternas agerande i lag
stiftningsfrågor allt mer att ifrågasättas från samiskt håll. När nya byordningar infördes 1927 i 
Norrbotten respektive 1929 i Jämtland framfördes kritiska synpunkter mot hur detta skedde. I 
det södra lappfogdedistriktet framfördes klagomål mot hur samerna hördes över förslagen. 
Lappfogde Österberg hade 1925 hört samerna i distriktet om förslagen till ny byordning, utan 
att dessa hade framfört några direkta invändningar. Året därpå krävde dock renskötarna i Ar
jeplog under ledning av Gustav Park att de skulle erhålla tryckta förslag till byordningar som 
de sen under en period skulle få diskutera och reflektera över sinsemellan. Att som nu avge 
sina synpunkter direkt på ett sammanträde inför lappfogden gav inte en rättvisande bild av hur 
samerna såg på förslagen.167 Här framträder återigen bilden av hur lapptjänstemännen på mö
ten kunde trumma igenom olika förslag utan att samerna gavs möjligheter att se över vad för
slagen konkret skulle komma att innebära. Lapptjänstemännen ifrågasattes dock allt oftare. 
Inte minst deras oförmåga att få rätsida på situationen inom renskötseln i Arjeplog hade fått 
många samer där att i högre grad kritisera tjänstemännens arbete.168 
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1928 framförde dessutom flera av lappbyarna i det norra lappfogdedistriktet, i vad som fö
refaller vara en gemensam aktion, besvär över de fastställda byordningarna. Renskötarna i 
Rautasvuoma, Kaalasvuoma och Norrkaitum framförde klagomål mot vissa av föreskrifterna i 
de nya byordningarna, där kraven från de båda förstnämnda byarna var mer långtgående. Ren
skötarna protesterade bland annat mot gränsdragningen mellan byområdena, mot föreskriften 
att en renvaktare inte fick ha sin bostad längre än fem kilometer från renhjorden samt mot 
vissa av föreskrifterna rörande flyttningar, skiljningar och lappbykassornas användning. Ren
skötarna i Rautasvuoma och Kaalasvuoma krävde även att lapptillsyningsmannen skulle vara 
same samt utses av renskötarna.169 

De klagande fick inget gehör för sina besvär. I stället framförde lappfogden och framför 
allt länsstyrelsen stark kritik mot renskötarna i sina yttranden. Angående de samiska klago
målen mot föreskrifterna för skiljningarna inför flyttningen från sommarbeteslanden menade 
länsstyrelsen till exempel att det "är oförståeligt hur någon lapp som gör anspråk på att kallas 
renskötare kan ha något att anmärka mot detta stadgande. Dess uppfyllande hör endast till god 
renskötsel."170 Omdömet från länsstyrelsen var extra kritiskt rörande klagomålen mot före
skriften att en renvaktare inte fick ha sin bostad mer än högst fem kilometer från renhjorden. 
Dessa klagomål var enligt länsstyrelsen endast ett tecken på den allt sämre renskötsel som 
praktiserades i de berörda lappbyarna: 

Stadgandet att renvaktare skall hava sin bostad inom 5 kilometer från hjorden har icke mött mot
stånd på trakter där en god renskötsel är förhärskande. Oppositionen i detta fall är icke oväntad 
och utgör ett tecken bland andra på att en viss slapphet i renskötseln gör sig märkbar.171 

Här framlyser omedvetet det betraktelsesätt som på senare tid börjat förmärkas allt tydligare hos 
vissa lappar, nämligen att det är bostaden och bekvämligheten för lappen som komma i första 
rummet och vården om renarna i andra rummet. Länsstyrelsen är icke okunnig om lapplivets be
svärligheter dess mödor och faror och missunnar icke lappen de möjligheter till bekvämlighet 
och vila som han kan skaffa sig. Men detta far icke ske på bekostnad av en ordentlig renvård.172 

Som helhet förkastades renskötarnas klagomål med eftertryck av länsstyrelsen och lappfog
den. Här framträder också tydliga tendenser till en "söndra och härska"-taktik från länsmyn
digheternas sida. Renskötarna i det södra lappfogdedistriktet framhölls mot de klagande och 
samtidigt spelades de olika lappbyarna i det norra lappfogdedistriktet ut mot varandra.173 Den
na kritik framfördes parallellt med att lappfogde Holm intygade att just Kaalasvuoma och 
Rautasvuoma drabbats mycket hårt av moderniseringen och industrialiseringen av Norrbotten. 
Framför allt hade Ofotenbanan och gruvsamhällena Kiruna och Tuollavaara kraftigt inskränkt 
dessa byars betesmarker.174 Här går det tydligt att utläsa lappväsendets dubbla roller gentemot 
renskötarna. Länsmyndigheterna försvarade oftast renskötarna och näringen mot angrepp eller 
hot utifrån. När renskötarna själva ifrågasatte åtgärder som vidtogs av länsmyndigheterna blev 
tonfallet dock ett annat. Då bemöttes de samiska framstötarna med pekpinnar och fördöman
den och med markeringar om att det endast var dåliga renskötare som ifrågasatte länsmyndig
heternas agerande och att renskötarna inte hade förmågan att överblicka vad som var bäst för 
dem på sikt. 

Också i Jämtland luftade renskötarna ett visst missnöje när ny gemensam byordning för lä
nets lappbyar inrättades 1929. Jonas Åhrén ansåg att vissa bestämmelser i byordningen myck
et starkt påminde om de "lapp skall vara lapp"-tankegångar rörande samerna som hade legat 
bakom 1917 års proposition rörande ändring av renbeteslagen. Det var framför allt två be
stämmelser som han ställde sig kritisk till, dels de noggranna föreskrifterna rörande renarnas 
bevakning vilka var inriktade att vidmakthålla en intensiv renskötsel, dels att renmjölkning 
skulle ske minst två gånger i veckan under minst fyra veckors tid under sommaren. Åhrén 
menade att ingen av dessa bestämmelser var ägnade att förbättra renskötseln, utan skulle sna
rast medföra problem.175 Trots dessa och andra invändningar, infördes den nya byordningen. 
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Några av lappbyarna i länet ingick trots detta med besvär över byordningen till regeringen, 
men dessa besvär medförde endast mindre förändringar.176 

Även från samer i Västerbotten uttrycktes kritiska synpunkter på statsmakternas agerande. 
Skogssamerna i Malå framförde en generellt inriktad kritik mot hur renskötarnas åsikter in
hämtades när ny lagstiftning på det samepolitiska området skulle instiftas: 

Det är ej begärligt att å ett sammanträde med lappallmogen, då ett lagförslag i sin sterila avfatt-
ning föredrages, närvarande mer eller mindre tänkande individer äro i stånd att i sin helhet genast 
fatta förslagets egentliga innebörd och betydelse. Först vid närmare besinnan de och överläggning 
man och man emellan inträda reflektionerna, och lusten att framhålla en hel mängd synpunkter 
uppstår för sent, ty sammanträdet ifråga är kanske för dagar sedan upplös t, och hvad som egent li
gen där skulle hava påpekats är sålunda uteslutet.177 

Samerna började allt mer reagera mot sina begränsade möjligheter att kunna delta i be
slutsprocessen i viktiga frågor. 

På ruinens brant - Tomasson och SET under 1920-talet 
Genom utverkandet av statsbidraget till SET 1922 hade Tomasson lyckats rädda den fortsatta 
utgivningen av tidningen. Det var emellertid endast genom stora privata uppoffringar som han 
kunde fortsätta utgivandet av SET. Tidningen hade fortsatt stora ekonomiska problem trots 
statsbidraget, och problemen gällde även Tomassons privata ekonomi. Lönen han fick för sitt 
arbete vid länsstyrelsen i Falun var liten och för att överhuvudtaget kunna överleva blev han 
beroende av den begränsade inkomst som tidningen gav. Tomassons ekonomiska situation var 
trots detta synnerligen dålig. I ett brev till Erik Bergström 1924 hävdade Gustav Park att vän
nen levde i en ekonomisk "misär". Tomassons arbete vid länsstyrelsen gav honom endast en 
mycket begränsad inkomst och utan arvodet för redaktörsskapet på SET skulle han inte klara 
sig enligt Park. Han var därför oroad över Tomassons situation och fruktade att denne inte 
skulle kunna klara sig: "Mig synes, som om Tomassons ekonomiska ställning vore rent av 
förtvivlad. Karlen kommer att gå under, om inte hans ekonomi snart förbättras." Park bad där
för Bergström att försöka arbeta för att statsbidraget till tidningen skulle höjas till 2.500 kro
nor/år.178 Bergström lovade att försöka utverka detta, men lyckades uppenbarligen inte efter
som statsbidraget låg kvar på samma nivå även de följande åren.179 

Ett exempel på hur Tomassons svåra ekonomiska ställning påverkade hans arbete med SET 
var att han själv inte hade råd att prenumerera på någon av Norrlandstidningarna.180 Detta 
medförde att hans möjligheter att följa vad som skrevs rörande samefrågor på det lokala och 
regionala planet kraftigt försämrades vilket hämmade hans möjligheter att följa med i vad som 
skedde runt om i det samiska området. Det var troligen för att försöka lösa detta dilemma som 
Tomasson gick ut med ett upprop i SET 1926 där han uppmanade läsarna att sända in intres
santa och relevanta urklipp ur lokaltidningarna till honom.181 Att Tomasson själv såg bistert på 
sin situation kan illustreras ur en artikel rörande samernas möjligheter att genomgå en högre 
utbildning. Med viss bitterhet beskrev han de vedermödor han hade haft för att skaffa sig en 
utbildning för att tillfredsställa sin kunskapstörst och för att kunna arbeta till fromma för sitt 
folk: 

Vad juridiska studier beträffar, så torde det vara svårast att erhålla medel härför. Den, som för
sökt att fa litet vetande i denna gren, har en bit ter erfarenhet av, hur snart sagt alla borgenärer och 
mecenater, däri inbegripet ens egna stamförvanters, betrakta en same, som läser juridik som en 
fullkomligt förlorad existens. Är han därtill socialt intresserad, så bli svårigheterna ännu större.182 
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Dessa ansträngningar tycktes nu till viss del förgäves när Tomasson betraktade saken ur sin 
betryckta ställning. En stor besvikelse och pessimism tycks också ha präglat honom under 
åren närmast efter 1923. I jämförelse med tidningens första år förhöll sig Tomasson mycket 
passiv gentemot läsekretsen. Under några år förekom inga uppmaningar i försök att värva nya 
prenumeranter och Tomasson drev samtidigt en mycket försiktig linje i förhållande till stats
makterna. Den stämning av vad som närmast kan beskrivas som fatalism som präglade tid
ningen under mitten av 1920-talet tycks också ha påverkat intresset för den. Antalet prenume
ranter sjönk under mitten av 1920-talet för att nå sin absoluta bottennivå 1927 när endast 266 
personer prenumererade.183 Under andra halvan av 1920-talet började Tomasson därför åter
igen att uppmana läsarna att försöka värva nya prenumeranter. Bland annat framhöll han tid
ningens betydelse ur en kulturell synvinkel samt värdet av ett eget samiskt organ där viktiga 
frågor kunde föras fram och diskuteras. Detta senare hade inte minst visat sig vid behandling
en av den nya samelagstiftningen enligt Tomasson.184 De större ansträngningarna att locka 
läsare till tidningen sammanföll också med hans ökande intresse och aktivitet på det samepo
litiska området. Trots att antalet prenumeranter steg något igen från och med 1928, var tid
ningens ekonomi alltjämt svag. I samband med tioårsjubileet 1928 lanserade Tomasson därför 
ett samlingsband med tidningens första tio årgångar som han försökte sälja för att stärka tid
ningens ekonomi. De upprepade påminnelserna i SET om denna möjlighet, antyder att för
säljningen tycktes gå trögt.185 

Trots de kritiska synpunkter på statsmakternas politik som Tomasson framförde i vissa frå
gor under perioden var en försiktig hållning det dominerande draget i SET. Detta framträdde 
till exempel i granskningarna av utredningarna och propositionerna i samefrågan. Tomasson 
undvek att kritisera samepolitiken i allmänhet och lappväsendet i synnerhet. Den kritik mot 
denna myndighet som hade framförts i t idningen vid flera tillfällen under den föregående pe
rioden lyste nästan helt med sin frånvaro.186 Uppenbarligen kände sig Tomasson begränsad i 
sina möjligheter att kritisera statsmakterna i SET av rädsla för att förlora statsbidraget till tid
ningen. I en artikel 1927 sade han uttryckligen att SET stod självständig, det finansiella stödet 
från statsmakterna till trots.187 Detta var dock till viss del ett spel för galleriet. I själva verket 
bedrev Tomasson en viss självcensur i tidningen för att inte riskera statsbidraget. Det tycks 
framfor allt ha varit kritik mot lappväsendet som Tomasson undvek, vilket framgår i ett brev 
till Carl Lindhagen 1930 där Tomasson bad denne att ta upp en fråga i riksdagen: 

Jag skulle gärna själv fört saken till offentligheten, men det har sina sidor. Oss emellan sag[t], 
kommer det fram, att jag i någon mån står bakom, ligger det nära till hands, att jag riskerar att fa 
hela lappadministrationen [... ] emot mig, måhända med påföljd av represalier i form [av] under
grävande hos Kungl. Maj:t av utsikterna till an slaget för Samefolkets Egen Tidning. Jag ber att få 
omnämna detta allenast för Eder, Herr Borgmästare. 
Jag kan ej heller underlåta att nämna, att jag har en känsla av, att lappadministrationen - lappvä
sendet som den också kallas - från år 1913, om vilken alltid rått delade meningar, i mångt och 
mycket varit och är mera till för att trakassera än hjälpa människorna.188 

Trots att Tomasson här tydligt visade att han fortfarande ställde sig kritisk till lappväsendets 
verksamhet vågade han inte framföra denna kritik offentligt. Orsakerna till Tomassons försik
tiga hållning går det bara att spekulera i. Han kan ha fatt signaler från lappväsendet i denna 
riktning, men det är lika sannolikt att detta var ett beslut Tomasson själv hade fattat för att 
förebygga problem. Han befann sig i en mycket pressad ekonomisk situation, där inkomsterna 
från tidningen var ett nödvändigt tillskott vilket han sannolikt inte ville riskera att förlora. 
Utan en stark samerörelse i ryggen som stöd kan Tomasson dessutom ha uppfattat det som 
alltför riskabelt att våga framföra kritik, framför allt mot lappväsendet. Det var därför ett för
siktigt språkrör som företrädde samerna under denna period. Denna bild är emellertid till viss 
del skenbar. Den fortsatta utgivningen av SET verkade stärkande på samerna som samtidigt 
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var aktiva på olika områden. En annan viktig faktor var att missnöjet med lappväsendet blev 
allt starkare bland många samer. 

Samerörelsen 1924-1929 - norsk "fimbulvinter" även i Sverige? 
Liksom i Sverige hade samerörelsen i Norge drabbats av en rad motgångar i böljan av 1920-
talet. Något förenklat har detta beskrivits som en "fimbulvinter" för samerörelsen i Norge, där 
aktiviteten och engagemanget minskade kraftigt bland samerna under andra halvan av 1920-
talet och i stor utsträckning förblev på denna låga nivå fram till efterkrigstiden.189 Här kan det 
därför vara intressant att jämföra utvecklingen för samerörelsen i Sverige under denna period 
med motsvarande utveckling i Norge. Hade den fimbulvinter vilken drabbade samerörelsen i 
Norge på 1920-talet även sin motsvarighet i Sverige? För att kunna genomföra denna jämfö
relse är det nödvändigt att kort se på utvecklingen i Norge under perioden. 

Det samiska landsmötet i Trondheim 1917 hade, liksom dess efterföljare i Östersund året 
därpå, följts av en period av ökad aktivitet bland samerna i Norge. Denna gång med fler di
rekta kontakter mellan samerna i norr och i söder. Nya lokalföreningar bildades i det nordsa
miska området och även en riksorganisation bildades 1919, Sâmi Sentralsearvi (Samisk 
Sentralforbund). På grund av ekonomiska problem i samband med försök att arrangera ett nytt 
landsmöte tvingades organisationen dock lägga ner sin verksamhet 1921.190 Trots detta hölls 
senare samma år ett nytt landsmöte, och liksom 1917 var Trondheim mötesplatsen. Denna 
gång kom emellertid initiativet till mötet från statsmakternas sida och inte från samerna själva. 
Mötet både planerades och leddes av norska ämbetsmän. Till exempel hade en av de mest 
framträdande förnorskningsförespråkarna vid denna tid, skoldirektör Bernt Thomassen, samt 
rendriftsinspektören Kristian Nissen ledande roller vid mötet. Den samiska uppslutningen var 
dessutom klart sämre än vid landsmötet 1917. Det är därför tveksamt om detta möte kan be
traktas som ett samiskt landsmöte.191 

Efter detta började den etnopolitiska aktiviteten bland samerna i Norge att ebba ut. Vissa 
liknande initiativ för att återigen få samer invalda i Stortinget togs, dock utan framgång. Mot 
mitten av 1920-talet hade aktiviteten mattats av och efter nedläggningen av tidningen Waren 
Sardne 1927 bedrevs endast ett begränsat arbete på lokal och i viss mån regional nivå. Fim-
bulvintern hade inträtt. Trots att de samiska mobiliseringsförsöken i Norge under början av 
1900-talet hade varit mer framgångsrika än motsvarande i Sverige, lyckades de norska samer
na inte upprätthålla någon verksamhet. Flera orsaker har lyfts fram som förklaring till den 
norska samerörelsens sammanbrott. En faktor som pekats ut är statsmakternas agerande och 
den förnorskningspolitik som fördes. Statsmakternas representanter, och då fräjnst lapptjäns
temännen, deltog aktivt i d e diskussioner som fördes vid olika samemöten. Därigenom häm
mades samerörelsens utveckling och fria diskussioner mellan sameaktivisterna förhindrades. 
Förnorskningspolitiken medförde också att politiskt aktiva samer mötte diskriminering och 
förakt. Ytterligare en orsak var att de samiska ledarna i viss mån förde fram naiva krav. De 
förhoppningar de hade om vad de skulle kunna uppnå tycks ha varit överdrivet optimistiska, 
speciellt i r elation till att de inte tycktes vara inställda på att arbetet skulle bli långvarigt och 
besvärligt. I det nordsamiska området pågick under denna period dessutom en omvälvande 
förändring av de ekonomiska villkoren vilket påverkade stora samegrupper. Detta, i kombina
tion med mellankrigsårens ekonomiska kris, medförde att många hade den dagliga överlevna
den som första prioritering och saknade ekonomiska förutsättningar att stödja eller delta i sa
merörelsens arbete. Den ekonomiska krisen medförde också att Arbeiderpartiet kom att bli en 
konkurrent till samerörelsen i det nordsamiska området och många sameaktivister övergick 
till partipolitiskt arbete när sarn^ Dreisens strävanden inte gav resultat.192 

Utvecklingen och situât^ för samerörelsen i Sverige under perioden kan i viss ut
sträckning liknas vid den ge; Det misslyckade försöket att etablera en riksorganisation, 
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ett större motstånd från statsmakternas sida, de ekonomiska problemen för individerna samt 
minskad lokal aktivitet bland samerna under början av 1920-talet var alla faktorer som åter
fanns på båda sidor gränsen. Det fanns även viktiga skillnader vilka var till fördel för samerö
relsen i Sverige. För det första hade statsmakterna inte haft samma inflytande över samerörel
sen i Sverige. Under den föregående perioden hade det samiska agerandet och de samiska 
organiseringsförsöken skett oberoende av statsmakterna. Trots att det i slutändan visade sig att 
försöket att etablera en samisk centralorganisation inte kunde förverkligas utan statligt stöd, 
och trots att SET blev beroende av statsbidrag för att kunna fortsätta att komma ut, stod ändå 
samerörelsen i Sverige mer självständig gentemot statsmakterna än samerörelsen i Norge. Den 
fortsatta utgivningen av SET innebar, för det andra, att samerörelsen i Sverige bibehöll en 
förbindelselänk vilken kunde nyttjas för att upprätthålla kontakten mellan samerna i olika om
råden och som dessutom var central som utgångspunkt om det återigen blev aktuellt att försö
ka mobilisera samerna. När Waren Sardne för andra gången lades ner 1927 förlorade samerna 
i Norge dessa möjligheter. För det tredje hade inte samma politisering av samerörelsen skett i 
Sverige, varför de politiska partierna i Sverige aldrig kom att utgöra en konkurrent till samerö
relsen. Den omvälvning av renskötselnäringen som kom att bli följden av renbeteskonventio
nen innebar, för det fjärde, att en oro skapades i stora delar av renskötselområdet, vilket kom 
att tjäna som en grogrund för en ny våg av mobilisering och aktivitet bland samerna i Sverige. 
Slutligen överlevde även ett antal av sameföreningarna i Sverige motgångarna i böljan av 
1920-talet, vilket visade att samerörelsen hade en viss lokal förankring. 

Sammanfattande analys 
Perioden 1924-1929 präglades av de motgångar som hade drabbat samerörelsen under 1920-
talets första år och det var en försvagad rörelse som gick in i denna period. Ett antal av same
föreningarna fortsatte emellertid sin verksamhet om än i mindre skala än under den föregåen
de perioden. Framför allt två sameföreningar, Vilhelmina-Åsele och Frostviken, var aktiva, i 
synnerhet under andra halvan av 1920-talet. Detta visade att föreningsrörelsen ändå hade nått 
en viss förankring bland samerna i de sydligare områdena och att den uppnått en större stabi
litet jämfört med de första organiseringsförsöken i början av 1900-talet. Trots att förenings
verksamheten var svagare under denna period jämfört med den föregående fanns det ändå en 
växande medvetenhet om samernas underordnade position i det svenska samhället. Denna 
manifesterade sig också vid olika tillfällen genom att en mobilisering skedde på en bredare 
bas än enbart de samiska organisationerna. Detta gjorde sig inte minst märkbart i frågan om 
situationen inom renskötseln i Arjeplog där både Arjeplogs- och Arvidsjaurssam erna i allt 
högre grad ifrågasatte länsmyndigheternas åtgärder. Denna typ av aktioner där samerna kräv
de att tillerkännas större rättigheter att påverka sin situation förekom även i Jämtland, Väster
botten och de nordligare delarna av Norrbotten. Det rörde det sig om ett allt klarare ifrågasät
tande av statsmakternas patriarkala förhållningssätt mot samerna. Som helhet kan dock same
rörelsens förhållningssätt närmast beskrivas som passivt under perioden. 

Även bland Karesuandosamerna började länsmyndigheternas åtgärder att ifrågasättas. 
Detta blev uttalat när tvångsförflyttningarna av Karesuandosamerna även skulle utsträckas 
utanför Norrbottens gränser. Flera av de renskötare som ålagts att flytta protesterade mot detta 
i olika former. Det vanligaste tycks emellertid ha varit ett passivt motstånd, genom att de helt 
enkelt negligerade länsstyrelsens och lapptjänstemännens påbud att flytta. Till slut tvingades 
de dock ge upp sitt motstånd och genomföra sina flyttningar. 

Renskötseln upplevde en mycket positiv utveckling under 1920-talet, med en stark ökning 
av renantalet. Samtidigt pågick en ekonomisk reorganisering av näringen mot en mer extensiv 
renskötsel med köttproduktion som mål. De omfattande tvångsförflyttningarna av Karesuan-
dosamer söderut inom Norrbotten accelererade på ett mycket påtagligt sätt omstruktureringen 
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av näringen i framför allt Arjeplog och Jokkmokk, något som skapade stor oreda. Förändring
en inom renskötseln i det södra lappfogdedistriktet skedde mot länsmyndigheternas föreskrif
ter. Det fanns en klart uttalad målsättning från länsstyrelsens och lappfogdens sida att de in
flyttande Karesuandosamerna skulle anpassa sin renskötsel till den intensiva metod som var 
rådande i det södra distriktet. Trots denna målsättning och trots att länsmyndigheterna vid 
flera tillfällen under perioden intygade att denna omläggning av Karesuandosamernas ren
skötsel höll på att genomföras skedde i stället en successiv extensifiering av renskötseln i 
framför allt Arjeplog under perioden. Eftersom detta skedde i strid med myndigheternas utta
lade målsättning, och eftersom gällande föreskrifter i byordningarna och renbeteslagen var 
anpassade till en mer intensiv renskötsel, skapades en viss förvirring och oordning inom ren
skötseln i Arjeplog. Dessa påfrestningar för näringen i Arjeplogsområdet bidrog också till en 
starkare politisk mobilisering bland samerna i både Arjeplog och Arvidsjaur. Den accelererade 
ekonomiska reorganiseringen bidrog även starkt till en politisk reorganisering. I Arjeplog tog 
sig denna aktivitet inte några renodlade organisatoriska former, det var enskilda eller grupper 
som framförde sina klagomål till länsmyndigheterna. Gustav Park blev engagerad i frågan 
genom att hans familj bedrev renskötsel i området och påverkades av utvecklingen. Hans en
gagemang i denna fråga var inledningen på ett mer kontinuerligt engagemang inom samerö
relsen. 

Samerörelsens passivitet under perioden berodde till stor del på motgångarna under de 
närmast föregående åren, motgångar som hade medfört att det lokala engagemanget hade 
minskat. Statsmakterna hade bidragit till samerörelsens problem genom sin restriktiva håll
ning. Samepolitiken fick under mitten av 1920-talet klarare patriarkala drag och samerörel
sens svaghet medförde att samerna återigen kunde utestängas från beslutsprocesserna, något 
som blev påtagligt när lappkommitténs arbete skulle slutföras. Uppdraget gick 1923 till Johan 
Widén. Inledningsvis omfattade hans uppdrag utredningar rörande den samiska fattigvården 
och beskattningen av renskötarna, men kom sedermera även att innefatta förslag till en ny 
renbeteslag samt frågan om jordbruksupplåtelser för samer som lämnat renskötseln. Det var 
således ett synnerligen betydelsefullt utredningsarbete för samernas vidkommande. Trots detta 
tillsattes inga samer som experter eller sakkunniga i u tredningsarbetet, och samiska synpunk
ter på förslagen i Widéns betänkanden inhämtades endast i begränsad utsträckning. Detta 
gällde inte minst det viktiga förslaget till ny renbeteslag. Detta var en markant försämring 
jämfört med situationen i b örjan av 1920-talet då samerna genom sina ledamöter i lappkom
mittén hade större möjligheter att delta i beslutsprocessen och där renskötarna dessutom hör
des över lappkommitténs förslag. Det gick även helt emot landsmötets krav på samisk repre
sentation i utredningar kring samefrågor. 

Den politikinriktning som signalerades genom den nya renbeteslagen och genom satsning
en på jordbruk åt samer som slogs ut från renskötseln innebar dock något nytt i den svenska 
samepolitiken. Detta visade också att Tomasson sakta böljade fa ett genomslag för vissa av 
sina synpunkter i samefrågan. Han ansåg att kolonisationsfrågans lösning var central för att 
kunna angripa problemen inom renskötseln, med dess tilltagande trängsel och överetablering i 
vissa områden. Från statsmakternas sida betraktades frågan inledningsvis främst som en del
lösning på problemen med de stigande fattigvårdskostnaderna för samer. På denna punkt 
skedde emellertid en omsvängning under 1920-talet och jordbruksupplåtelser till samer som 
slogs ut från renskötseln böljade för statsmakterna allt mer framstå som en nödvändig sats
ning i sig, oberoende av fattigvårdsfrågan. Denna förändrade syn på frågan tycks i första hand 
ha förorsakats av renbeteskonventionen med Norge. Genom inskränkningarna av de svenska 
samernas betesrättigheter i Norge och genom de omvälvningar inom renskötseln i Sverige 
som följde undertecknandet av konventionen, tvingades de ansvariga att inse att renbetesmar
kerna var begränsade. Renskötselnäringen kunde inte längre på ett trovärdigt sätt framstå som 
den framtida försörjningsgrunden för hela den samiska befolkningen. Antalet renar och ren
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skötare behövde dessutom begränsas vilket ytterligare förstärkte intrycket av ett överhängande 
behov av andra lösningar på problemet. 

Samtidigt innebar den förändrade synen i kolonisationsfrågan något av en kursändring i 
den officiella samepolitiken. Den uttalade målsättningen var inte längre att bibehålla så många 
samer som möjligt inom renskötseln och att återföra de som befann sig i gränszonen mellan 
denna näring och andra sysselsättningar. I stället skulle antalet aktiva renskötare begränsas 
och det fanns en uttalad medvetenhet om att ytterligare personer skulle tvingas lämna rensköt
seln för att övergå till andra näringar. "Lapp skall vara lapp"-politiken stod fortfarande stark, 
men dess centrala axiom om samerna som oförmögna att på ett tillfredsställande sätt finna sin 
försörjning inom andra näringar än renskötseln hade i viss utsträckning ifrågasatts. Andra lös
ningar sågs inte längre bara som möjliga, utan som behövliga och nödvändiga. Detta tycktes 
även skapa möjligheter för en öppnare diskussion kring samefrågan, där andra frågor än en
bart renskötseln skulle kunna ges framträdande positioner. Genom uppdelningen av lagstift
ningen rörande renskötseln och jordbruksupplåtelser på två separata stadgor, där renbetesla
gen var den centrala, markerades dock tydligt att renskötseln även fortsättningsvis stod i fokus 
för den svenska samepolitiken. Tomassons försök att skapa en naturlig koppling mellan dessa 
två frågor och en större öppenhet i samepolitikens gränser misslyckades därmed. 

Under perioden kom Norrbotten allt mer att hamna i centrum för samerörelsens aktiviteter, 
och länsstyrelsens och lappfogdarnas agerande började i allt större utsträckning stå i fokus för 
samernas politiska aktioner och utsattes för allt starkare kritik. Huvudorsaken till denna för
ändring var länsmyndigheternas hantering av tvångs förflyttningarna av Karesuandosamer till 
Arjeplogsområdet. Det tycks vara uppenbart att lappväsendet och länsstyrelsen i länet tappade 
kontrollen över situationen inom renskötseln i Arjeplogsområdet under perioden. Deras upp
maningar till de inflyttade Karesuando samerna, att lägga om renskötselmetod från sin exten-
siva till den intensiva som bedrevs av Aijeplogssamerna, klingade ohörda. Trots de uppenbara 
bristerna i länsmyndigheternas agerande i frågan ville de inte godta klagomålen som böljade 
framföras från Aijeplogssamernas sida. Problemen förnekades av länsmyndigheterna och de 
klagande samerna kritiserades i stället för att de angrep de inflyttade renskötarna. Länsstyrel
sen i Norrbotten var noga med att påpeka att Karesuandosamerna inte frivilligt hade flyttat till 
området. Genom sitt bemötande av klagomålen försökte länsstyrelsen ändra fokus på proble
met, från att ur Aijeplogssamernas perspektiv gälla en allt mer försämrad situation inom ren
skötseln till att i stället gälla en samvetsfråga, där Aijeplogssamerna förväntades att ställa sig 
solidariska med de tvångs förflyttade Karesuandosamerna. När Gustav Park blev engagerad i 
frågan och böljade föra Aijeplogssamernas talan fick han ett mycket skarpt bemötande från 
länsmyndigheternas sida. Park betraktades som en utanförstående person som bidrog till att 
skapa missämja mellan Aijeplogssamerna och Karesuandosamerna och hans sakkunskap ifrå
gasattes. Härigenom kom en konfliktsituation att skapas mellan länsmyndigheterna och Park, 
vilken skulle komma att blomma ut under 1930-talet. 

Renskötarna i Aijeplog uppfattade det också som att Karesuandosamerna gynnades på de
ras bekostnad och att det från lapptjänstemännens sida fanns en uppfattning om att Karesuan
dosamerna skulle tjäna som förebilder för Aijeplogssamerna i avseende på renskötselns bedri
vande. Lappväsendets agerande i denna fråga kan i viss mån uppfattas som motstridigt. Å ena 
sidan uppmanades de inflyttande Karesuandosamerna att anpassa sig till de renskötselmetoder 
som rådde i Aijeplog, å andra sidan uppfattade Aijeplogssamerna budskapet att de skulle fa 
lära sig en riktig renskötsel av de nyinflyttade. Detta dubbla budskap kan förklaras om analy
sen tar sin utgångspunkt i den rådande "lapp skall vara lapp"-ideologin. Denna betraktade den 
intensiva renskötseln som den bästa och mest utvecklades renskötselmetoden. Renskötaren 
skulle ständigt följa renarna och ha dem under kontroll. Det var därför en förbättring att förmå 
Karesuandosamerna att övergå till den intensiva renskötseln. Samtidigt hyllades dessa dock 
som äkta och genuina nomader, det vill säga goda renskötare enligt "lapp skall vara lapp"-
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synen. Karesuandosamerna skulle därför fa stå som förebilder och läromästare för de degene
rerade renskötarna i Arjeplogsområdet. Hur renskötseln faktiskt utövades var en sak, bilden av 
hur renskötarna skulle leva och agera var en annan. Den senare vägde i många avseenden 
tyngre för lappväsendet. Det utgör ett tydligt exempel på Ulf Mörkenstams resonemang kring 
hur bilden av det samiska styrt den svenska samepolitiken. Hans analys rörande centralmak
tens förhållningssätt till den samiska minoriteten är lika relevant för länsmyndigheternas. 

Även i andra frågor uppvisade lapptjänstemännen en tvetydig position. I vissa frågor age
rade lappväsendet starkt för att försvara samerna utåt. Detta skedde till exempel i samband 
med de omfattande höskadorna som inträffade i det norra lappfogdedistriktet 1929. När lapp
väsendet mötte motstånd mot sina åtgärder från renskötarnas sida blev däremot reaktionen 
desto hårdare. Då ifrågasattes de klagandes motiv och sakkunskap. Detta kan ses som en ef
fekt av lappväsendets dubbla roller. Dels skulle myndigheten representera samerna utåt och då 
agerade de för att bevaka samernas intressen, dels skulle lapptjänstemännen leda och styra 
arbetet inom renskötseln och där tolererade de inga invändningar. Lapp tjänstemännen hade 
även en orealistisk tilltro till vilken betydelse deras arbete hade för renskötselns förutsättning
ar. De synpunkter som framfördes av företrädare för länsstyrelserna och lappväsendet i de tre 
länen vid mötet i Stockholm i april 1926 pekar entydigt i denna inriktning. Länsrepresentan
ternas åsikt att lappväsendets planering och organisation av renskötselarbetet i stor utsträck
ning hade eliminerat riskerna för att dåliga renbetesår skulle drabba näringen var verklighets
främmande. De cykliska upp- och nedgångarna i näringen förringades och den rådande kon
junkturuppgången tillskrevs lappväsendets agerande. Genom detta framhävdes lappväsendets 
stora betydelse och behovet av att bibehålla och stärka denna myndighet. Problemen inom 
Arjeplogsområdet och det ökade motstånd länsstyrelsen och lapptjänstemännen mötte mot 
sina åtgärder bidrog till att länsstyrelsen i Norrbotten krävde kraftigt förstärkta maktbefogen
heter för att komma till rätta med de "tredskande" samerna. 

De stora höskador vilka skedde under perioden i det norra lappfogdedistriktet i Norrbotten 
var ett tydligt bevis på hur markanvändandet mellan de båda näringarna överlappade varandra, 
vilket under vissa förhållanden kunde leda till stora problem. Genom att skadorna inträffade i 
det norra lappfogdedistriktet, där samerna fortfarande stod utanför samerörelsen, bidrog de 
emellertid inte till något uttalat politiskt agerande från samernas sida. Andra former av intrång 
på eller konflikter om renbetesmarker fördes inte upp till diskussion och tycks heller inte ha 
haft någon betydelse för samerörelsen under perioden. Inte heller under denna period framstår 
den ekonomiska moderniseringen som en faktor som direkt påverkade den politiska mobilise
ringen bland samerna. 

Trots att Tomasson genom utverkandet av statsbidraget till SET lyckats rädda tidningens 
fortsatta utgivning var den en mycket svag representant för samerörelsen under periodens 
första år. Tomasson tycks ha känt en stor besvikelse över de föregående årens motgångar. Han 
upplevde även en begränsning i sina möjligheter att framföra kritik mot statsmakterna i tid
ningen av rädsla för att förlora statsbidraget, något som var märkbart i samband med Widéns 
två första utredningar. Widén personligen och de betänkanden han presenterade fick ett myck
et positivt bemötande av Tomasson i SET. Avsaknaden av ett samiskt deltagande i utred
ningsarbetet kritiserades däremot inte. Tomassons egen ekonomiska situation var mycket an
strängd och han var beroende av de magra inkomster tidningen kunde ge. Han tycks därför 
medvetet ha varit återhållsam i sin kritik av statsmakterna. Tomasson och SET kom därige
nom att spela en mycket passiv roll under de första åren under perioden. Han propagerade inte 
längre aktivt för samerörelsen och hans granskning av den svenska samepolitiken och stats
makternas åtgärder i olika frågor var mycket försiktig. Tidningens upplaga sjönk också till en 
bottennotering 1927. 

Under den andra halvan av perioden började Tomasson återigen vara mer aktiv och enga
gerad i samefrågor. Detta märktes inte minst vid hans granskning av Widéns två senare utred-
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ningsbetänkanden där Tomasson framförde starkare kritik än mot de två tidigare. Han försökte 
även än en gång uppbringa en opinion bland samerna för förslaget om en samisk riksdagsre
presentation, men misslyckades med detta. Tomasson hade emellertid kommit ur sin dvala 
och SET blev därigenom återigen ett mer aktivt språkrör för samernas rättigheter och för sa
merörelsen. Situationen för samerörelsen såg därför mer positiv ut vid periodens slut än den 
gjorde vid dess början. Det fanns ett allt mer utbrett lokalt engagemang vilket vid olika till
fällen tog sig uttryck genom försök att förbättra samernas ställning. Det fanns dessutom ett 
allt starkare ifrågasättande av statsmakternas politik och deras sätt att behandla samerna. Ge
nom att Tomasson nu var mer aktiv i sin bevakning av statsmakternas politik i SET fanns det 
återigen ett starkt forum som bevakade samernas rättigheter och där samerna kunde ventilera 
sina åsikter. 

De krav Tomasson framförde i samband med hans kritik av Widéns två senare betänkanden 
gick efter den linje Tomasson tidigare följt i sin syn på samefrågan och renskötseln. Förslaget 
i kolonisationsfrågan mottogs i s tort sett positivt av Tomasson. Genom dessa åtgärder kunde 
problemen inom renskötselnäringen lindras och situationen för de renskötare som levde på 
marginalen förbättrades genom att de därigenom erhöll ett alternativ till att försöka hanka sig 
fram som renskötare. Tomasson var emellertid kritisk till att Widén hade separerat sitt förslag 
rörande jordbruksupplåtelser från förslaget till ny renbeteslag. Han ställde sig även kritisk till 
de begränsningar av utövandet av renskötselnäringen som ingick i förslaget till ny renbeteslag. 
Tomasson kritiserade både inskränkningen av vilka som ägde rätt att utöva renskötsel samt de 
förstärkta maktbefogenheterna för länsmyndigheterna. Han var också kritisk till att de starkare 
administrativa maktbefogenheterna i lagförslaget inte hade kopplats till och gjorts beroende av 
positiva motåtgärder i form av jordbruksupplåtelser. Tomasson menade att en sådan koppling 
var nödvändig för att väga upp de begränsande effekterna av den kommande renbeteslagen. 
Han fick stöd för sin kritik av renbeteslagen från samer i framför allt Jämtland och Väster
botten, men statsmakterna fäste inget avseende vid de synpunkter som framfördes från samer
nas sida. 

Någon uttalad strategi, bortsett från den försiktighet Tomasson iakttog i SET, kunde inte 
skönjas under perioden. De politiska målsättningarna och visionen om en samisk organisa
tionsrörelse lyste med sin frånvaro. Det var huvudsakligen genom mindre aktioner som same
rörelsen agerade, och dessa genomfördes till huvudsakligen utan påverkan från Tomasson och 
SET. 
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Kapitel 6 - Konfrontation och konflikt, 1930-1940 

Arjeplog är ju för närvarande så att säga brännpunkten för hela vårt lands renskötsel. Och man 
har en känsla av att sameh i norr och söder med spänt intresse lyssna till och avvakta, huru för
hållandena utveckla sig framför allt i vår landsända, eftersom Arjeplog under de senaste åren 
kommit att låta tala om sig så mycket. Åtskilligt tyder också på att förhållandena i vår landsända i 
mångt och mycket kommer att bli bestämmande för samernas framtida, vad man kallar politik. 
Och nog resoneras det numera bland sameh mycket om framtidsmöjligheterna. Man har en 
känsla av att det sjuder och jäser både i hemmen och vid kaffeeldarna i renskogen, men åt vilket 
håll degen kommer att jäsa över är ännu inte got t att säga. Säkert är emellertid, att sam eh hålla på 
att vakna.1 

Dessa ord av Lars Rensund från 1932 karaktäriserar på ett talande sätt vad som kom att utgöra 
fokus i behandlingen av samefrågan under 1930-talet. Perioden kom att bli en turbulent period 
för samefrågan i allmänhet och för renskötseln i synnerhet. Den kom att präglas av kriser, 
konflikter, och tidningsrubriker i kr igsstil. Och i fokus för alltihop stod Arjeplog. Varför blev 
konflikterna i Arjeplogsområdet så skarpa och vad var grunden för dem? 1930 års lapputred
ning som låg i händerna på länsmyndigheterna i Norrbotten kom också att bli ett ämne för 
hårda diskussioner. Vad berodde detta på? Vad gick den samiska kritiken av lapputredningen 
ut på? Samernas andra landsmöte i Sverige anordnades 1937. Lapputredningens betänkande 
utgjorde en direkt orsak till mötet och kom att stå i centrum för mötesförhandlingarna. Vilken 
betydelse kom landsmötet att fa? Innebar det samma positiva injektion för samerörelsen som 
landsmötet 1918? 

Renskötseln gick in i en djup kris under 1930-talet, vilken var speciellt märkbar under 
mitten av decenniet. Krisen drabbade Norrbotten hårdast och minskningen av renhjordarna var 
i vissa byar katastrofal. Hur påverkades samerörelsen av näringens djupa kris? Samerörelsen 
började under perioden återigen hävda sig starkare efter nedgången under 1920-talet. Hade 
nedgången under 1920-talet inneburit några förändringar i agerandet eller var samerörelsens 
strategi densamma som tidigare? 

Renskötselns utveckling under perioden 
Under 1930-talet fortsatte omläggningen av renskötseln i en mer extensiv riktning och denna 
metod blev nu definitivt den dominerande i h ela renskötselområdet. Detta skedde trots lapp
väsendets ansträngningar att motverka denna utveckling. Under perioden kom dock den ex-
tensiva metoden att bli allt mer accepterad av lapptjänstemännen, framför allt i Norrbotten, 
och dess fördelar framhölls. Renskötselnäringen genomgick samtidigt en mycket djupgående 
kris under decenniet. Efter den positiva utvecklingen under 1920-talet, med stigande renantal i 
hela renskötselområdet, vändes denna tendens till en nedgång som var mest uttalad Norr
botten. Totalt sjönk renantalet med 44 procent mellan 1931 och 1940. I Norrbotten minskade 
renantalet med 53 procent, medan minskningen var mer begränsad i Västerbotten och Jämt
land där den skrevs till 5 respektive 12 procent.2 Att renantalet i Norrbotten hade uppnått ett 
tak och snart skulle börja sjunka förutspådde Torkel Tomasson redan 1930. I en ledare i SET 
skrev han att "fråga är, om inte där renbeståndet uppnått höjdpunkten, som merendels plägar 
bebåda en hastig nedgång."3 Denna nedgång inleddes redan under 1930-talets första år då ren
hjordarnas storlek började minska. Mellan renräkningarna 1931 och 1934 sjönk renantalet 
med 15 procent i länet.4 Länsmyndigheterna i Norrbotten pekade på ett flertal faktorer som 
hade bidragit till nedgången, som till exempel sjunkande priser, överetablering av renar samt 
svåra väderleksförhållanden. Huvudorsaken till problemen ansågs emellertid ligga hos ren
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skötarna själva, vilka beskylldes för att ha en alltför dålig bevakning av renarna. Samerna me
nade att väderleksförhållandena var den avgörande faktorn. Den begynnande nedgången ac
celererades ytterligare under den följande treårsperioden. På grund av närmast katastrofala 
vintrar, framför allt 1934/1935 och 1935/1936, rasade renantalet i länet. Länsmyndigheterna 
framhöll nu väderleksförhållandena som huvudorsaken till de stora problemen, men samtidigt 
utpekades och skuldbelades fortfarande renskötarna som ansågs bedriva en alltför bristfällig 
bevakning av renarna.5 

Tabell 1. Förändringen i renantalet i fjällappbyarna i Norrbotten 1931-1937. 

Lappby Antalet renar Förändring i renantalet Lappby Antalet renar 

1931-1934 1934-1937 1931-1937 

Lappby 

1931 1934 1937 Antal % Antal % Antal % 

Könkämä 17.814 16.798 13.327 -1.016 -6 -3.471 -21 -4.487 -25 
Lainiovuoma 9.429 11.449 8.199 +2.020 +21 -3.250 -28 -1.230 -13 

Saarivuoma 11.936 12.432 8.595 +496 +4 -3.837 -31 -3.341 -28 
Talma 6.684 4.521 1.220 -2.163 -32 -3.301 -73 -5.464 -82 
Rautasvuoma 10.858 7.187 2.447 -3.671 -34 -4.740 -66 -8.411 -77 
Kaalasvuoma 9.570 6.986 2.138 -2.584 -27 -4.848 -69 -7.432 -78 

Norrkaitum 17.035 11.496 4.331 -5.539 -33 -7.165 -62 -12.704 -75 
Mellanbyn 8.277 6.094 2.409 -2.183 -26 -3.685 -60 -5.868 -71 
Sörkaitum 9.031 6.158 2.007 -2.873 -32 -4.151 -67 -7.024 -78 

Sirkas 24.902 19.579 10.554 -5.323 -21 -9.025 -46 -14.348 -58 
Tuorpon 12.974 9.209 5.075 -3.765 -29 -4.134 -45 -7.899 -61 

Luokta-Mavas 14.361 11.027 7.624 -3.334 -23 -3.403 -31 -6.737 -47 
Semisjaur-Njarg 11.875 10.417 7.227 -1.458 -12 -3.190 -31 -4.648 -39 
Aijeplog 4.874 3.298 2.188 -1.576 -32 -1.110 -34 -2.686 -55 

TOTALT 169.620 136.651 77.341 -32.969 -19 -59.310 -43 -92.279 -54 

Källa: SOU 1966:12, s 47-49. 

Renräkningen 1937 uppvisade kraftigt minskat renantal i samtliga lappbyar i Norrbotten. Som 
Tabell 1 visar förlorade de hårdast drabbade fjällappbyarna runt två tredjedelar av sitt renantal 
under treårsperioden och ingen förlorade mindre än en femtedel. Här framträder den djupa 
nedgången för renskötselnäringen tydligt. Även skogslappbyarna drabbades mycket hårt un
der dessa år.6 Fram till 1940 skedde en fortsatt svag nedgång i renantalet i Norrbotten, men 
den kraftigt nedåtgående trenden hade nu avstannat. Jämtland upplevde sin huvudsakliga 
minskning mellan åren 1934-1937, medan den föregående treårsperioden tvärtom uppvisat en 
ökning i renantalet. I Västerbotten inträffade däremot den huvudsakliga nedgången i antalet 
renar under andra halvan av 1930-talet. Både Jämtland och Västerbotten drabbades dessutom 
svårt av katastrofvintrarna i mitten på 1930-talet.7 Den kraftiga nedgången i renantalet i Norr
botten löste, åtminstone tillfälligt, problemet med överetablering av renar inom flera av lapp
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byarna i länet. Så sent som 1934 hade länsmyndigheterna framhållit att det fanns ett betydan
de överskott av renar i länet. Denna minskning skulle huvudsakligen åstadkommas genom 
tvångsminskningar av renhjordarna.8 Problemen med att anpassa renantalet till betesmarker
nas bärighet kunde nu skjutas på framtiden och de planerade tvångsminskningarna kunde i 
stort sett skrinläggas. 

Den närmast katastrofala situationen för renskötselnäringen i Norrbotten under mitten av 
1930-talet drabbade många renskötare hårt. Vissa tvingades lämna renskötseln medan andra 
levde under mycket små förhållanden. Situationen var för många så allvarlig att länsstyrelsen 
1936 beslutade om nödhjälp till de svårast drabbade i form av utdelning av vissa förnödenhe
ter, som till exempel mjöl och smör. Detta upprepades runt om i länet vid flera tillfällen under 
de följande åren. Direkt kontant stöd och bidrag för inköp av renar var andra former av stöd 
till de svårast drabbade som länsstyrelsen utverkade vid olika tillfällen. För många renskötare 
blev binäringar, både traditionella och nya, oerhört centrala för överlevnaden och länsmyn
digheterna strävade efter att renskötare skulle erbjudas olika mindre arbeten för att stärka sin 
ekonomi.9 Att uppbringa arbeten åt samerna var inte helt okomplicerat. På en förfrågan från 
lappfogdarna Malmström och Hedbäck angående möjligheter för renskötare att fa arbeten vid 
den andra Suorvaregleringen 1937, svarade arbetschefen B Norén för sin egen del negativt: 

Enligt min uppfattning bör arbete vid ett byggnadsföretag ej beredas nomadiserande lappar i nå
gon större utsträckning. Jag tror, att om en nomadiserande lapp kommer in i förhållandena på en 
arbetsplats och kommer i åtnjutande av helt andra kontanta förtjänster än han är van vid, har han, 
då byggnadsarbetena om ett par år äro färdiga, kommit in i sådana vanor, att han har svårt att 
återgå till sitt ursprungliga liv och detta till största förfång för honom själv. Å andra sidan kunna 
lapparna endast användas till vissa enklare arbeten såsom t.ex. enklare transporter, skogsarbeten 
m.m. dylikt. Då man å en modärn byggnadsplats i mycket stor utsträckning fordrar yrkesmän, bli 
ej så många platser möjliga att besätta med absolut icke yrkesmässigt folk.10 

I den mån sådana okvalificerade arbeten fanns, ämnade Norén framför allt anställa bofasta 
lappar. Efter lappfogdarnas framställning anställdes trots allt ett antal samer, däribland även 
mindre renägare från området.11 

Vid sidan av de sjunkande renantalen drogs renskötarna i Arjeplogsområdet med ytterligare 
ett stort och överhängande problem. Oredan inom renskötseln i området, kombinerad med 
besvärliga betesförhållanden, hade lett till omfattande överträdelser av bestämmelserna i ren
beteskonventionen med Norge vilket i sin tur medförde betungande krav på betesavgifter från 
den norska sidan. De mycket höga avgiftskraven spädde ytterligare på nedgången i renantalet, 
trots att länsstyrelsen lät en stor del av dessa betesavgifter stanna på statsverket. Efter 1933 
minskade kraven på betesavgifter från de norska myndigheterna kraftigt. Bidragande orsaker 
till detta var bland annat att ett renstängsel hade uppförts längs en av de mer utsatta gräns
sträckorna samt det sjunkande renantalet i området.12 

Under perioden framlades olika förslag och idéer med syfte att motverka de växande pro
blemen för renskötselnäringen. En sådan idé lanserades 1933 av landshövdingen i Väster
botten, Gustav Rosén, som föreslog att en ekonomisk renägarförening skulle bildas. Förening
en skulle arbeta med målsättningen att en större del av vinsten vid försäljningen av renpro
dukter skulle tillfalla producenterna. Detta skulle genomföras genom att renägarna gick sam
man och därigenom pressade upp priserna. Trots en positiv respons från renskötarnas sida 
kunde föreningen aldrig förverkligas.13 

1930 års lapputredning 
Den 30 maj 1930 beslutade regeringen att tillsätta 1930 års lapputredning med uppgift att se 
över de missförhållanden som visat sig inom renskötseln i Norrbotten. Länsstyrelsen i Norr
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botten tilldelades utredningsuppdraget och skulle till sin hjälp tillkalla högst tre sakkunniga 
vilka skulle biträda i utredningsarbetet. Dessutom skulle ordningsmannen tillsammans med 
ytterligare en eller två renskötare från varje lappby delta i de markinventeringar som utred
ningen ämnade genomföra. Samtidigt förordade regeringen att länsstyrelserna i Västerbotten 
och Jämtland, i mån av behov, skulle genomföra motsvarande utredningar i respektive län.14 

Att en utredning tillsattes vid denna tidpunkt kan framstå som överraskande eftersom 1928 års 
renbeteslag trätt i kraft mindre än ett och ett halvt år tidigare. Det fanns dock allvarliga pro
blem inom renskötseln som inte ansågs kunna lösas inom ramen för renbeteslagstiftningen, 
varför en översyn av näringens organisation krävdes. Tillsättandet av utredningen var inga
lunda okontroversiellt. Framför allt hade länsmyndigheterna i Norrbotten inledningsvis ställt 
sig mycket kritiska till förslaget. I den följande textens första del kommer därför bakgrunden 
till denna fråga att belysas med agerandet från länsmyndigheterna i Norrbotten i fokus, varef
ter själva utredningsarbetet tas upp. 

Externa kommissioner kontra regional sakkunskap - turerna kring lapputred-
ningens tillsättande 
Den direkta orsaken till att lapputredningen tillsattes var en motion som Carl Lindhagen lade 
fram för riksdagen i j anuari 1930. Motionen baserades i h uvudsak på innehållet i protokollet 
från mötet mellan Arjeplogs- och Arvidsjaurssamer, som Lars Rensund överlämnat vid deras 
sammanträffande 1929, samt på muntliga uppgifter från Rensund. I motionen krävde Lind
hagen att regeringen skulle se över de missförhållanden inom renskötseln i Norrbotten som 
förorsakats av Karesuando samemas inflyttning till Arjeplog. Han efterlyste även att den regi
onala administrationen av samefrågor skulle göras mer oberoende av länsstyrelsen, där kun
skaper i frågan enligt honom saknades. Samer borde i större utsträckning komma ifråga för 
tjänster inom lappväsendet samt ha ett större inflytande när dessa tjänster tillsattes. Frågan 
remitterades till första lagutskottet som efter behandling anmodade riksdagen att hos regering
en anhålla om att tillsätta en utredning, vilket också blev riksdagens beslut. Riksdagens skri
velse till regeringen var emellertid allmänt hållen. Det talades om att "verkställa utredning 
rörande beskaffenheten av de missförhållanden med avseende å renskötselns bedrivande och 
lapp författningarnas tillämpning i övrigt, som yppats inom vissa delar av Lappmarken". Arje
plog omnämndes däremot inte specifikt. En bidragande orsak till detta var de aktuella höska-
degörelserna som förorsakats av renar under hösten 1929 i Jukkasjärvi och Gällivare. Anled
ningen till den omfattande skadegörelsen uppgavs vara stora brister i renvården från samernas 
sida. Utskottet hade, vid sidan av problemen inom renskötseln i Arjeplog, utförligt behandlat 
denna fråga, trots att den endast berördes flyktigt i Lindhagens motion.15 Händelserna i Jukka
sjärvi och Gällivare hade även tagits upp i en motion i Andra kammaren av Norrbottensleda
moten Jöran Grapenson. Han krävde ett förstärkt skydd av jordbruksnäringen i de områden 
renskötsel bedrevs.16 Under den tid Lindhagens motion behandlades av riksdagen var länssty
relsen i Norrbotten synnerligen aktiv i syfte att påverka beslutet i frågan. 

I ett PM skrivet i februari 1930 tillbakavisade landssekreterare Sundberg beskrivningen av 
problemen i Arjeplog, som han menade var överdriven och felaktig. Hans argumentering var 
densamma som länsmyndigheterna använt under hela 1920-talet i sitt bemötande av Arje-
plogssamernas klagomål. Det fanns vissa problem på grund av kollisionen mellan de två olika 
renskötselmetoder, men dessa var mycket begränsade. Under sommarbetningen i Norge be
drev ett mindre antal av renskötarna i Aijeplog en extensiv renskötsel, men på den svenska 
sidan av gränsen bedrevs renskötseln uteslutande enligt intensiv metod. I Jokkmokk hade 
omläggningen av Karesuandosamernas renskötsel redan skett och samarbetet mellan de båda 
grupperna var där mycket gott. Samma utveckling förutspåddes för Arjeplogs del. Problemen 
behandlades således redan av länsmyndigheterna och någon extern utredning var inte behöv
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lig: "Kommissioner eller annan välvillig hjälp utifrån skulle endast verka förvirrande."17 

Sundbergs PM ingick som ett underlag när första lagutskottet behandlade frågan i början av 
mars. Det gjorde även en tidningsartikel i ämnet av nomadskolinspektören Erik Bergström, 
som också inkallades till utskottet för att utveckla sina synpunkter på situationen. Inför ut
skottet hävdade han att de aktuella problemen inom renskötseln i Norrbotten var så pass om
fattande och djupgående att lappväsendet inte förmådde hantera dem vid sidan av sina ordina
rie arbetsuppgifter. Den enda lösningen var enligt Bergström att ett tillfälligt organ tillsattes 
med uppgift att komma till rätta med problemen. Detta organ skulle även se över förhållande
na i Västerbotten och Jämtland. På grund av att flera av lappfogdetjänsterna hade besatts av 
unga och ännu oprövade personer, ansåg Bergström att den största sakkunskapen på rensköt
selns område för närvarande fanns utanför lapptjänstemännens led. I det tillfälliga organet 
borde därför extern expertis tillsättas, vid sidan av representanter för lapp administrationen och 
renskötarna. När reformerna väl var genomförda kunde den direkta administreringen av ren
skötseln återgå till länsstyrelserna och lapptjänstemännen. Bergströms uttalanden och pro
blembeskrivning tillmättes en stor betydelse i utskottet i dess utlåtande. Den 18 mars lämnade 
så riksdagen sin skrivelse till regeringen.18 

Parallellt med utskotts- och riksdagsbehandlingen av Lindhagens motion i mars yttrade sig 
länsstyrelsen och lappfogde Pappila över Grapensons motion. De tillbakavisade klagomålen 
mot renskötarna i Jukkasjärvi och Gällivare och framhöll i s tället de ogynnsamma väderleks
förhållandena som den huvudsakliga orsaken till skadegörelsen.19 När det blev klart att en 
utredning skulle tillsättas ändrade sig dock länsmyndigheterna på denna punkt. I en större 
promemoria daterad den 5 maj framhöll länsstyrelsen plötsligt stora brister inom renskötseln i 
Jukkasjärvi och Gällivare som en starkt bidragande orsak till problemen i dessa områden. 
Grunden till den försämrade renvården uppgavs ligga i en alltför långtgående extensifiering av 
renskötseln. Länsstyrelsen sade sig vara medveten om problemen och arbetade för att förmå 
renskötarna att återgå till en intensiv bevakning av renarna. Däremot vidhöll länsstyrelsen att 
situationen i det södra lappfogdedistriktet var god, bortsett från vissa mindre problem i Arje-
plog. I stället förringades den opinionsyttring som förorsakat riksdagens intresse. Enligt läns
styrelsen härrörde sig protokollet som legat till grund för Lindhagens motion "från ett möte 
med i huvudsak skogslappar, vid vilket en fjällapp åtagit sig att vara ordförande" och klago
målen gällde dessutom endast en renskötargrupp. Det var således endast ett fåtal missnöjda 
som klagade på ett litet antal renskötare. Länsstyrelsen påpekade även att renbeteslagen klart 
föreskrev att skogsrenskötseln skulle vika undan vid konkurrens om betesmarker mellan 
skogs- och Qällrenskötseln.20 Sundberg var ännu tydligare i sin kritik av bakgrunden till mo
tionen. I en informell skrivelse till hovrättsassessorn Tage Warn uttalade han sin förvåning 
över att utskottet hade förordat tillsättandet av en utredning "i anledning av en Lindhagen-
motion inspirerad från icke så värst respektingivande håll".21 

Som slutomdöme i promemorian föreslog länsstyrelsen att en omfattande markinventering 
skulle genomföras, först och främst i det norra distriktet men även i vissa delar av det södra, 
för att utröna hur stort antal renar betesmarkerna kunde tåla när renskötseln lades om i en mer 
intensiv riktning. Vid dessa undersökningar av lappbyarnas betesmarker föreslog länsstyrelsen 
att ordningsmannen tillsammans med två utifrån kommande renskötare skulle biträda utred
ningsmännen. Något behov av en allmän revision av renbeteslagstiftningen fanns inte efter
som 1928 års lag trätt i kraft för endast ett drygt år sedan. Det var ännu alltför tidigt att bedö
ma hur lagen fungerade och tillämpades. Något behov av en extern utredning förelåg heller 
inte, eftersom lappväsendet redan arbetade med frågorna kring renskötselns problem och en
dast behövde få tillräckliga resurser att se över betestillgången. Sakkunskapen fanns dessutom 
hos lappväsendet.221 början av maj hölls ett möte i Stockholm med representanter från de tre 
nordligaste länsstyrelserna samt ett antal sakkunniga, där riktlinjerna för det kommande ut
redningsarbetet drogs upp. Länsstyrelsens promemoria utgjorde ett viktigt underlag vid mötet 

163 



och det tycks ha varit här som det definitiva beslutet fattades att ge länsstyrelserna i uppdrag 
att genomfora separata undersökningar, i stället för att tillsätta en fristående kommitté med ett 
uppdrag som omfattade alla tre länen. En vecka före regeringens beslut fick länsstyrelsen ta 
del av förslaget till statsrådsprotokoll och ombads att lämna synpunkter på detta. Resultatet 
blev ett PM av Sundberg, daterat den 30 maj, det vill säga samma dag som regeringen fattade 
sitt formella beslut att tillsätta utredningen. Han tryckte återigen på att det endast krävdes be
gränsade specialundersökningar, framför allt inom det norra lappfogdedistriktet, för att kom
ma till rätta med problemen inom renskötseln i länet.23 När regeringens beslut om tillsättandet 
av en utredning kom visade det sig att den av länsmyndigheterna önskade utformningen i stort 
sett bifallits. 

Det starka intresse för utredningens inriktning och omfattning som länsstyrelsen, och då 
framför allt Ragnar Sundberg, uppvisade kan tolkas som en strävan från länsstyrelsens sida att 
försvara sin egen position. Genom att utredningen i huvudsak inriktades på det norra distriktet 
avleddes i viss mån intresset från problemhärden Aijeplog. Fortsatta klagomål därifrån kunde 
neutraliseras genom att hänvisa till den pågående utredningen. I Lindhagens motion, och till 
viss del även i första lagutskottets utlåtande, hade länsstyrelsens och lappväsendets position 
ifrågasatts.24 Genom att utredningen fokuserade på renskötselns problem och på påstådda 
brister i renvården togs frågan ner på en mer konkret och handfast nivå där det var de renskö-
tande samernas verksamhet som skulle granskas och inte länsmyndigheternas. När regeringen 
dessutom tog fasta på propåerna om att länsstyrelsen själv borde fa ansvara för utredningen, 
minimerades riskerna för extern kritik. Troligen fanns det hos de ansvariga tjänstemännen en 
viss oro för vilka slutsatser en oberoende extern utredning skulle ha kommit fram till rörande 
situationen i Arjeplog. Från samiskt håll hade länsmyndigheterna anklagats för handlingsför
lamning och ointresse. Internt erkände länsmyndigheterna att inflyttningen av Karesuando-
samer till Aijeplog lett till stora problem inom renskötseln i området. Att en extern utredning 
skulle ha kommit fram till samma resultat är troligt, frågan är bara var orsakerna till proble
men hade sökts: Hos samerna själva som länsmyndigheterna gjorde, eller hos länsmyndighe
terna som samerna gjorde? 

Intrycket av att länsstyrelsen försökte skydda sin egen position förstärks av att den be
skrivning av renskötseln i N orrbottens södra lappfogdedistrikt som gavs i promemoriorna till 
regeringen var uppenbart oriktig. Redan under de inledande fältundersökningarna som genom
fördes av i lapputredningens regi 1930 konstaterades att det endast fanns en grupp renskötare 
inom hela det södra lappfogdedistriktet som skötte sina renar enligt den intensiva metoden 
och denna grupp återfanns i Tuorpons lappby i Jokkmokk. I övrigt var renskötseln i distriktet 
mer eller mindre extensivt betonad och i Aijeplog sågs situationen som speciellt allvarlig: 
"Utredningen har kommit till den bestämda uppfattningen, att avsevärda missförhållanden 
råda beträffande renskötseln inom samtliga lappbyar inom Aijepluogs socken."25 Extensiv 
renskötsel bedrevs således inte enbart av ett fåtal Karesuandosamer under sommarbetningen i 
Norge; den var mycket mer omfattande än så. Att länsstyrelsens officiella beskrivning av ren
skötseln i Aijeplog inte överensstämde med hur Aijeplogs- och Arvidsjaurssamernas själva 
såg på situationen framgick tydligt genom tidigare och fortsatta samiska klagomål.26 Inte hel
ler i Jokkmokk bedrevs den idylliska intensiva renskötsel av Karesuando- och Jokkmokks-
samer sida vid sida såsom framhållits i promemoriorna. Om än situationen fortfarande ansågs 
vara avsevärt bättre än i många andra lappbyar fanns stora problem och utvecklingen gick 
även där mot en ökad extensifiering. Jokkmokks- och Karesuandosamerna bodde i separata 
visten och bedrev sin renskötsel var för sig i mindre grupper, men konflikter förekom även 
där. Jokkmokkssamerna var missnöjda med Karesuandosamerna och deras renskötsel, och 
problemen inom renskötseln skylldes till stor del på dem. Lappfogden anklagades för att ha 
varit alltför passiv i frågan.27 Det kan därför sägas vara på goda grunder som länsstyrelsen 
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ville undvika en fristående extern utredning av renskötseln i länet. Situationen i framfor allt 
det södra distriktet låg långt ifrån den beskrivning som hade givits till regering och riksdag. 

Förslagen från lapputredningen 
Efter turerna kring utredningens tillsättande inleddes så arbetet under sommaren 1930, vilket 
främst inriktade sig på två områden: dels genomfördes omfattande markundersökningar för att 
bestämma betesmarkernas beskaffenhet och hur stort renantal de tålde, dels genomfördes en 
rad sammanträden med de aktiva renskötarna och förhör med äldre samer för att inhämta in
formation rörande renskötselns tidigare och nuvarande organisation. Detta kombinerades med 
ett undersöknings- och planeringsarbete för att utröna behovet av mekaniska hjälpmedel i de 
olika områdena. Genom dessa huvudsakliga verksamhetsområden skulle ett rationellt renantal 
för varje lappby bestämmas, samtidigt som riktlinjer skulle dras upp för hur renskötseln skulle 
organiseras och hur betesmarkerna skulle kunna utnyttjas rationellt.28 Fältarbetena, där stora 
delar av renskötselområdet i Norrbotten undersöktes, genomfördes under sommar- och höst
månaderna 1930-1934. Markundersökningarna skedde till största delen till fots vilket innebar 
att arbetet var mycket krävande både fysiskt och tidsmässigt.29 

Vid utredningens start utsågs endast en sakkunnig, nomadskolinspektören och förre lapp
fogden i Västerbotten Erik Bergström, som tillsammans med lappfogdarna skulle ansvara för 
fältundersökningarna. En extra lappfogdeassistent anställdes för att båda lappfogdarna skulle 
kunna delta i u tredningsarbetet. På grund av hälsoproblem hos de ordinarie lappfogdarna fick 
emellertid de två lappfogdeassistenterna, Erik Hedbäck och Erik Malmström, redan tidigt 
spela en framträdande roll i utredningsarbetet. Hedbäck hade fatt anställning som assistent 
1929 och Malmström 1930, varför det var två, på lappväsendets område, relativt oerfarna per
soner som kom att arbeta med utredningen.30 Detta sågs dock inte som något problem. I stället 
betraktades det som en god möjlighet för den senaste nykomlingen bland lappfogdarna, 
Malmström, att lära sig yrket. I januari 1933 avled Bergström och ersattes då av den förre 
landshövdingen Nils G Ringstrand. Vid samma tillfälle utsågs jordbrukskonsulenten Walde 
Lorens Wanhainen till ledamot i utredningen. Hans uppgift i utredningsarbetet var att ansvara 
för kolonisationsfrågan.31 

Lapputredningen drog ut på tiden och först i december 1935 överlämnades betänkandet till 
regeringen. Orsakerna till detta tillskrevs framför allt det faktum att inte mindre än fyra av de 
personer som varit inblandade i utredningen avled under det pågående arbetet, något som hade 
försvårat och fördröjt arbetets slutförande. Förutom Bergström avled hans efterträdare Ring
strand samt två av lappfogdarna i länet. Lapptjänstemännen hade dessutom bedrivit utred
ningsarbetet vid sidan av sina ordinarie åligganden, vilket hade medfört begränsningar.32 På 
grund av den pågående utredningen sköts många andra åtgärder upp i avvaktan på dess färdig
ställande. Flera samiska skrivelser under denna period avvisades med hänvisning till det pågå
ende utredningsarbetet, trots att utredningens direktiv gav möjligheter att genomföra reformer 
som inte kunde vänta.33 En rad åtgärder rörande renskötseln genomfördes också under det 
pågående utredningsarbetet. Dessa berörde främst mekaniska hjälpmedel. Inom det norra 
lappfogdedistriktet hade mekaniska anläggningar till renskötseln bekostats med cirka 126.000 
kronor under perioden 1930-1935 och motsvarande siffror för det södra distriktet var närmare 
173.000 kronor.34 

Den grundläggande inställningen hos utredningsmännen var att renskötseln stadigt hade 
försämrats under 1900-talet. Renskötselns extensi fi ering betraktades som huvudorsaken och 
utvecklingen tillskrevs till stor del en tilltagande bekvämlighet bland renskötarna, framför allt 
de yngre. Synen på renskötselns framtid var med anledning av detta i viss utsträckning dyster, 
både på grund av de ovannämnda inre faktorerna inom renskötseln men också på grund av de 
yttre inskränkningarna av näringen till följd av kolonisering, industrialisering och en ökad 
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bebyggelse. Den uttalade målsättningen under det pågående utredningsarbetet, och sedermera 
i utredningsbetänkandet, var därför att försöka vända denna utveckling inom näringen. Inled
ningsvis var målsättningen att förmå renskötarna att övergå till äldre tiders mer utpräglat in
tensiva renskötsel. Successivt framstod detta dock som ett omöjlighet, dels för att utveckling
en i extensiv riktning gått alltför långt, dels för att det fanns övervägande fördelar med en mer 
extensiv renskötsel. Målet blev att i stället försöka åstadkomma en ökad intensifiering av ren
skötseln, en syntes mellan den intensiva och den extensiva renskötseln. Utredningen föresprå
kade en slags grupprenskötsel där renbeståndet inom de olika lappbyarna skulle delas in i et t 
mindre antal grupper, inom vilka renskötseln i huvudsak kunde bedrivas efter extensiva linjer 
men med vissa intensiva inslag. Renskötseln i Karesuando, som i olika sammanhang lyftes 
fram som en förebild för övriga lappbyar, stod som mall för den omorganisation av rensköt
seln som eftersträvades i utredningen.35 

För att uppnå en intensifiering av renskötseln var det viktigt att bevakningen av renarna 
förbättrades och att betesmarkerna inte överbelades. I betänkandet fastslogs därför ett ratio
nellt renantal för varje lappby, det vill säga det maximala renbelägg markerna ansågs tåla. 
Som ett led i strävandena att begränsa renantalet inom respektive by ingick ett förslag till 
maximering av det individuella renägandet i betänkandet. Mindre renhjordar skulle bidra till 
en bättre bevakning. Lapputredningen föreslog även vissa organisatoriska förändringar i in
delningen av lappbyarna i syfte att fördela betesmarkerna på ett bättre sätt. Detta komplettera
des i utredningens förslag till nya byordningar med detaljerade uppdelningar av betesmarker
na mellan olika renskötargrupper inom lappbyn. Ett viktigt led i l apputredningens strävan att 
förbättra bevakningen av renarna var att familjerna flyttade med de aktiva renskötarna till 
sommarbeteslanden. Den praxis som allt mer anammats bland samerna under 1900-talet var 
att familjen inte längre genomförde denna flyttning utan i stället stannade kvar i vår- och 
höstvistet. I lapputredningen betraktades detta som ett stort problem som ansågs leda till en 
försämrad renskötsel. Dessutom innebar detta att kvinnornas och barnens deltagande i ren
skötseln förlorades, vilket sågs som allvarligt eftersom alla krafter behövdes i renskogen. 
Sommarflyttningarna med familjerna borde på grund av detta stimuleras. Det fanns ett visst 
motstånd bland renskötarna mot förändringar i denna riktning och mot en ökad intensifiering 
av renskötseln, men det avfärdades som utslag av lathet från vissa renskötares sida och till
skrevs inget värde i betänkandet. En god renskötsel ansågs fordra en nomadiserande livsföring 
varför renskötarna inte kunde kräva att leva och arbeta under samma materiella förhållanden 
som den bofasta befolkningen. Eftersom renskötseln betraktades som ett privilegium med 
omfattande rättigheter gav detta statsmakterna rätt att ställa större krav på renskötarna.36 Sa
merna hade inte någon självskriven rätt att ta del av samhällets utveckling och modernisering. 

Den stora satsningen på mekaniska hjälpmedel som hade inletts under det pågående utred
ningsarbetet gav en försmak om var lapputredningen skulle komma att lägga tyngdpunkten i 
sina förslag. En omfattande satsning på området till en totalkostnad på cirka 740.000 kronor 
föreslogs. Genom en förstärkt mekanisering skulle renskötselarbetet i viss mån underlättas 
och markutnyttjandet effektiviseras. Ett omfattande system av renstängsel, vilka framför allt 
var avsedda att fungera som gränslinjer mellan olika byar och i viss mån även som avskilj are 
olika betesområden inom byarna, var den mest kostnadskrävande posten.37 Förslagen i betän
kandet utgick i första hand från Qällrenskötseln. Dess behov av betesmarker fick avgöra vilket 
utrymme som kunde ges åt den skogssamiska renskötargruppen. Genom att fjällrenskötseln 
bedrevs i fjälltrakterna, som inte kunde nyttjas av någon annan näring, sågs denna som vikti
gare och mer oumbärlig för staten än skogsrenskötseln.38 

Lapputredningen framhöll samtidigt att de föreslagna åtgärderna på renskötselns område 
inte var tillräckliga för att lösa näringens problem: Ett antal av renskötarna skulle trots det 
tvingas lämna renskötseln. Under ledning av jordbrukskonsulent Wanhainen utvecklades i 
betänkandet en plan för kolonisationsåtgärder riktade mot dessa renskötare. Behoven på detta 
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område var stora och statsmakterna ansågs bära ett ansvar för att lösa situationen. Detta i syn
nerhet som det inte kunde betraktas som samernas eget fel att renskötselnäringen allt mer hade 
inskränkts, något som hade försvårat för den samiska befolkningen att fa sin försörjning. Den 
gällande lagstiftningen på området ansågs vara otillräcklig. De statliga bidrag som lämnades 
enligt 1928 års kungörelse var alltför små, särskilt med tanke på den grupp de var inriktade 
mot. Samerna ansågs ha större behov av stöd än de flesta andra när de skulle uppta kolonat, 
eftersom de i regel helt saknade tidigare erfarenheter från denna näringsgren. Utredningen 
framförde en mer positiv syn på samernas förmåga att lyckas som jordbrukare än vad som 
dittills varit vanligt. Om samerna gavs gynnsamma förutsättningar skulle även de ha goda 
möjligheter att utveckla ett livskraftigt jordbruk. Utredningen ansåg dock att det var lämpli
gast att börja i en begränsad skala och föreslog en inledande försökskolonisering omfattande 
sjutton kolonat. Statsbidraget till vaije kolonat föreslogs uppgå till 7.000 kronor vilket innebar 
en totalkostnad på 119.000 kronor. Villkoren för dessa upplåtelser skulle i övrigt i stort sett 
följa 1928 års kungörelse. Utredningen föreslog att huvuddelen av kolonisationsverksamheten 
skulle förläggas nedanför odlingsgränsen. Trots att det av sociala skäl kunde anses lämpligt att 
kolonat till före detta fjällsamer anlades i fjälltrakterna, framhölls det i betänkandet att lämpli
ga markområden till denna typ av upplåtelser endast i mycket begränsad utsträckning fanns att 
tillgå ovanför odlingsgränsen. Utredningsmännen menade att de erfarenheter som fanns av 
den tidigare ko Ionisations verksamheten ovanför odlingsgränsen inte uppmuntrade till vidare 
försök på detta område.39 

I frågan om lappväsendets ställning och behovet av denna myndighet var utredningen 
mycket tydlig. Lappväsendet fyllde en central funktion i reglerandet och administreringen av 
renskötseln, i förebyggandet och lindrandet av konflikter mellan renskötarna och den jordbru
kande befolkningen, samt i förhållandet till de norska och finska myndigheterna vad gällde de 
svenska samernas renbetesrätt i dessa båda länder. Den struktur på och omfattning av myn
digheten som hade vuxit fram var väl lämpad för dessa syften och någon större förändring av 
lappväsendet var inte behövlig. Lapptillsyningsmännen, vilka var starkt ifrågasatta från sa
miskt håll, uppmärksammades speciellt i betänkandet. Där betonades vilket betydelsefullt 
arbete dessa utförde och hur behövliga de var. Den enda konkreta förstärkning av lappväsen
det som föreslogs i utredningen var att den uppdelning av länet i tre lappfogdedistrikt, som 
hade fungerat på prov 1932-1935 men som hade avbrutits genom Ragnar Pappilas bortgång, 
nu skulle göras permanent. Utredningen tryckte däremot hårt på att lappväsendets organisa
tion skulle stärkas genom att fogdarnas och tillsyningsmännens tjänster uppfördes på ordinarie 
stat. Ända sedan inrättandet av lappväsendet hade tjänsterna endast tillsatts på förslagsanslag 
år för år och tidigare försök från länsstyrelserna i de tre berörda länen att fa lappfogdetjänster
na uppförda på ordinarie stat hade misslyckats. Lapputredningen förde nu återigen fram frå
gan och betonade vikten av att den löstes. Lapptjänstemännen utförde sitt arbete under stund
tals mycket svåra förhållanden, något som borde erkännas och premieras av statsmakterna. 
Ordinarie tjänster skulle skapa större fasthet och grundtrygghet i organisationen och underlätta 
nyrekryteringen. I lapputredningens byordningsförslag gavs följaktligen lapp tjänstemännen en 
fortsatt stark ställning; den centrala styrningen av näringen skulle förbli stark och de spelade 
där en central roll. Lapptjänstemännens befogenheter gentemot renskötarna utökades i viss 
utsträckning.40 

Det samiska föreningsväsendet berördes i korthet i betänkandet. I princip ställde sig lapput
redningen positiv till den föreningsverksamhet som fanns bland samerna och menade att re
gelbundna möten mellan representanter för sameföreningarna på ett positivt sätt kunde bidra 
till renskötselns utveckling. Utredningen menade att det fanns en rad frågor som lämpligen 
kunde behandlas vid dessa möten. De konkreta frågor som i betänkandet lyftes fram som ex
empel visade dock att det främst var på det ekonomiska området som lapputredningen ville se 
ett ökat samarbete: Dels skulle mötena kunna fungera som en form av arbetsförmedling där 
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arbetskraft inom renskötseln kunde slussas från områden med överskott till områden med 
brist, dels skulle ett ökat samarbete kring försäljningen av renkött kunna inledas vilket skulle 
kunna förbättra prisnivån.41 Någon plats för politiska frågor tycktes det därmed inte finnas. 

Samtidigt som betänkandet kan, och skall, läsas och analyseras som en utredning rörande 
samefrågan, måste även ett kompletterande perspektiv anläggas. Detta berör den starka kon
flikt som pågick under 1930-talet mellan länsmyndigheterna i Norrbotten och samerna i fram
för allt Aijeplogsområdet, där Gustav Park hade en ledande roll. Sett ur detta perspektiv fram
står lapputredningens betänkande som en tydlig inlaga i denna schism. Konflikten berörs mer 
utförligt längre fram i detta kapitel, varför analysen här begränsas till hur den konkret tog sig 
uttryck i betänkandet och hur detta påverkade utredningsarbetet. I betänkandet gjordes mycket 
tydliga markeringar mot de samiska företrädarna och då framför allt mot Park, dock utan att 
någon namngavs. Problemen inom renskötseln tillskrevs till viss del de samiska företrädarnas 
agitation mot länsstyrelsen och lappväsendet. Genom sitt "oansvariga" agerande hade de het
sat renskötarna till motstånd mot länsmyndigheternas åtgärder, vilket hade försvårat genomfö
randet av behövliga reformer inom näringen.42 Utredningsmännen försökte därigenom skuld
belägga de samiska ledarnas handlande genom att göra dem delansvariga för renskötselns 
problem. Uttalanden från renskötare som kritiserade den rådande ordningen inom renskötseln 
lyftes fram och betonades i betänkandet. Syftet var att visa att de synpunkter på renskötseln 
som framfördes av lapputredningen utgick ifrån samernas egna åsikter. Detta blev därmed ett 
förebyggande argument mot kritik från framför allt Park och Tomasson: 

De [åsikter som framförts av renskötarna] knuna [sic!] därför utgöra en maning till de sig såsom 
lapparnas talesmän utgivande, vilka göra gällande, att lappväsendets tjänstemän utan tillräcklig 
grund och sakkunskap kritisera det sätt, varpå renskötseln bedrives, att iakttaga större moderation 
i sina påståenden.43 

De samiska uttalanden som lyftes fram i betänkandet var genomgående sådana som speglade 
utredarnas inställning i frågan. Även diametralt motsatta synpunkter hade emellertid förts 
fram av renskötare, både vid de sammanträden och de förhör som hölls. Dessa uttalanden 
framskymtade endast i begränsad utsträckning i betänkandet och möttes då oftast av motar
gument.44 Denna mer eller mindre uttalade polemik mot Park och Tomasson i betänkandet kan 
närmast ses som försök att skada deras trovärdighet hos statsmakterna och samtidigt under
gräva deras auktoritet hos renskötarna. 

Även i betänkandets problembehandling kan konflikten utläsas. I lapputredningens be
handling av de frågor som mer direkt berörde renskötseln framträdde två linjer tydligt: För det 
första underkommunicerades det faktum att problemen inom renskötseln i Aijeplog var en av 
huvudorsakerna till att utredningen tillsattes. I stället betonades renskötselförhållandena i 
Gällivare och i de två sydligare lappbyarna i Jukkasjärvi och de höskador som skedde där un
der 1920-talet. Under det pågående utredningsarbetet hade emellertid länsmyndigheterna vid 
olika tillfällen framfört en helt annan åsikt. I en skrivelse till Justitieombudsmannen framhöll 
till exempel länsstyrelsen att det var på grund av problemen inom renskötseln i Arjeplog som 
lapputredningen hade tillsatts: "De oregelbundenheter inom renskötseln varom här givits en 
antydning var det som föranledde tillsättandet av den s.k. 1930 års lapputredning, och det var 
just förhållandena i Arjepluog som gåvo den omedelbara anledningen." För det andra disku
terades inte tvångsförflyttningarna och hur de hade påverkat utvecklingen inom renskötseln i 
Aijeplog. Därmed berördes heller inte länsmyndigheternas ansvar i denna fråga. Att inflytt
ningen av Karesuandosamer hade medfört vissa problem omnämndes i korthet, men detta 
kopplades till att Karesuandosamernas renskötsel på ett olyckligt sätt hade kombinerats med 
extensiva tendenser som redan fanns inom renskötseln i Aijeplog. Ansvaret låg därmed hos 
renskötarna själva och det var hos dem som utredningen ansåg sig kunna se orsakerna till nä
ringens problem. I Arjeplog, liksom i andra problemområden, var det en alltför slapp rensköt
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sel kombinerat med alltför många renar och alltför få renvaktare som hade förorsakat proble
men och krisen inom näringen.45 Lapputredningens problembehandling återknöt därmed direkt 
till den linje länsstyrelsen drev före tillsättandet av utredningen. Länsmyndigheterna gick än 
en gång runt de bakomliggande orsakerna till problemen inom renskötseln i Arjeplog och 
undvek att diskutera sitt ansvar för den uppkomna situationen. 

Samisk kritik mot lapputredningen 
Inledningsvis ägnades lapputredningen ett mycket begränsat intresse från samernas sida. Att 
en utredning hade tillsatts kommenterades inte ens av Tomasson i SET och han framförde 
heller inga synpunkter på vilka personer som ingick. Bergströms position som sakkunnig i 
utredningen sågs dock som positivt bland samerna; han var en aktad person med ett stort för
troendekapital. Också Tomasson och Park visade stor respekt för Bergström som expert på 
samiska frågor. De betraktade därför hans bortgång 1933 som en stor förlust och de menade 
att detta även kraftigt försvagade lapputredningen. Tomasson ansåg att Ringstrand och Wan-
hainen var en svag ersättning för Bergström.46 Den första direkta kritiken mot lapputredning
ens arbete framförde Tomasson först 1932, då han beklagade att utredningsuppdraget hade 
givits till länsstyrelsen i Norrbotten. Han ansåg att uppdraget borde ha omfattat alla tre länen 
och att det borde ha givits till en fristående utredning. Tomasson beklagade dessutom att 
lapputredningen, i likhet med alla tidigare utredningar rörande samerna, var alltför ensidigt 
inriktad på renskötseln. Det var endast genom en satsning på kolonisationsfrågan som samer
nas försörjningsmöjligheter skulle kunna lösas för framtiden, varför denna fråga borde ha fått 
en central position i utredningsarbetet. Han förespråkade även att utredningen skulle förstär
kas med samiska ledamöter.47 Att inga samiska ledamöter ingick i lapputredningen var ett steg 
tillbaka jämfört med 1919 års lappkommitté. Det faktum att renskötare deltog i markunder
sökningarna, och att lapputredningen höll sammanträden i lappbyarna, var ett klent substitut 
för representanter i utredningsarbetet. 

Tomassons anmärkningar kom sedan att utgöra grunden för den kritik mot lapputredningen 
som den så kallade lappdeputationen framförde 1933.48 Svårigheter inom renskötseln under 
1932 och 1933 låg till grund för en rad opinionsmöten bland samerna i Jämtland, Västerbotten 
och södra Norrbotten. Dessa möten utmynnade i att en samisk deputation, där bland andra 
Tomasson och Park ingick, utsågs. Deputationen reste i november 1933 ner till Stockholm för 
att presentera de samiska kraven för regeringen. Där fick deputationen träffa flera av statsrå
den med statsministern Per Albin Hansson i spetsen. Bemötandet var positivt och regeringen 
lovade att noggrant beakta den samiska framställningen.49 Ett av de viktigaste kraven lappde
putationen framförde rörde den pågående lapputredningen, vars uppdrag, inriktning och sam
mansättning borde förändras. Deputationen krävde för det första att utredningen skulle bred
das och omfatta hela det samiska området. Att som nu utreda denna fråga länsvis var olämp
ligt. Renskötselns problem, och den så kallade lappfrågan i sin helhet, utreddes bäst genom ett 
helhetsgrepp. Utredningen borde dessutom i mycket större utsträckning inriktas på kolonisa
tionsfrågan, eftersom deputationen hävdade att det endast var genom lösningen av denna fråga 
som samernas framtida försörjning kunde ordnas. Deputationen krävde slutligen att utred
ningen skulle förstärkas, dels med utsedda samiska representanter, dels med personer som 
besatt goda kunskaper på området och för vilka samerna hade förtroende, som till exempel 
Carl Lindhagen. Härigenom skulle utredningen bli mer fristående än den för närvarande var.50 

Indirekt var detta ett klart underkännande av de personer, det vill säga framför allt lapptjäns
temännen, som ingick i det pågående utredningsarbetet. 

Lappdeputationens framställan bemöttes i ett gemensamt utlåtande från de tre nordligaste 
länsstyrelserna. Utlåtandet var resultatet av ett möte som hållits i Umeå i november 1933 där 
representanter från länsstyrelserna och lappfogdarna i de tre länen deltog. Länsstyrelserna 
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hävdade att en förändring av lapputredningens uppdrag inte var behövligt. Eftersom utred
ningen inte arbetade med en fullständig revision av lapplagstiftningen, utan endast med mer 
begränsade frågor, var det lämpligast att detta arbete skedde länsvis. Härigenom kunde de 
viktigaste frågorna i respektive län tas upp och behandlas. Något behov av en utredning som 
omfattade alla tre länen fanns därför inte. Att kolonisationsfrågan var viktig underströks där
emot av länsstyrelserna i deras yttrande. Frågan ingick emellertid redan i lapputredningens 
arbete och det ansågs därför vara tillräckligt om även utredningsarbetena i Västerbotten och 
Jämtland utvidgades till att omfatta denna fråga. Inte heller i frågan om en förändring av 
lapputredningens sammansättning fick deputationen något gehör hos länsstyrelserna. De häv
dade att renskötarnas intressen i det pågående utredningsarbetet bäst tillvaratogs just genom 
renskötarnas deltagande vid markundersökningarna, samt genom de möten lapputredningen 
höll med lappbyarna. Renskötarna hade därigenom goda förutsättningar att kunna bevaka sina 
intressen. Eftersom lapputredningen redan arbetade på detta sätt vore det lämpligaste att 
Västerbottens- och Jämtlandsutredningarna skulle arbeta efter denna linje. Att tillsätta samiska 
representanter i utredningsarbetet ansågs däremot inte vara lämpligt.51 Tilltron till eventuella 
samiska representanters förmåga att delta i utredningsarbetet var mycket liten, vilket klart 
framgick vid diskussionerna på mötet i Umeå. Nils G Ringstrand var tydlig på denna punkt: 

Att tillkalla en lapprepresentant stöter på rent praktiska svårigheter, då det är omöjligt [att] finna 
någon, som äger sådan kännedom om förhållandena i lappmarkerna i sin helhet, att han kan till
föra utredningen någon verklig sakkunskap.52 

En samisk representant skulle inte ha förmågan att sätta sig in i det redan insamlade utred
ningsmaterialet. Övriga mötesdeltagare var i stort sett eniga med Ringstrand på denna punkt. 
De hävdade att det inte fanns några renskötare som kunde bedöma förhållanden utanför den 
egna lappbyn. När utredningen skulle tillsättas hade dock länsstyrelsen i Norrbotten föreslagit 
just att renskötarna skulle delta vid markundersökningar i andra lappbyar än den egna. Nu 
hävdades att endast utredningsmännen, det vill säga lapptjänstemännen, hade förmågan att 
bedöma förhållandena på ett mer generellt plan. De två unga lappfogdarna Hedbäck och 
Malmström ansågs alltså ha större kompetens än erfarna renskötare. Samer utanför rensköt
selnäringen kunde heller inte komma på fråga då de saknade den nödvändiga kunskapen på 
renskötselns område. I synnerhet ansågs Gustav Park vara en olämplig representant för sa-
merna i det pågående utredningsarbetet.53 Landshövding i Norrbotten, A. Bernhard Gärde, 
menade att Park snarast skulle vara en belastning i utredningen, vilket han tydligt uttryckte i 
en skrivelse till statssekreterare Bo Hammarskjöld: 

Park exempelvis, som representant för lapparna skulle näppeligen gagna utredningsarbetet, men 
väl fördyra, försvåra och fördröja det. Han vet för litet om de nuvarande förhållandena i lappmar
kerna på det hela taget, han är för ensidigt inställd och han tänker för mycket på sig själv.54 

Länsstyrelserna avstyrkte därför lappdeputationens krav på denna punkt med hänvisning till 
att den nödvändiga kompetensen saknades hos samerna samt att renskötarnas intressen redan 
tillvaratogs genom lapputredningens nuvarande organisation.55 

Länsstyrelsernas negativa utlåtande var enligt Tomasson inte överraskande. Han menade 
att detta snarast ytterligare stödde deputationens krav på en fristående utredning.56 Att samer
na, med den nuvarande organisationen av utredningsarbetet, skulle ha något reellt inflytande 
var enligt honom en omöjlighet. Vid de sammanträden där renskötarna skulle "höras" över 
utredningens förslag förväntades de, utan tid för eftertanke och diskussioner sins emellan, ta 
ställning till vidlyftiga förslag. Tomasson menade att detta var en orimlighet. Samerna borde 
kräva att fa en betänketid på minst två till tre månader där de gavs en möjlighet att mera 
grundligt gå igenom förslagen innan de tog ställning till dem.57 I en påminnelseskrift från 
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lappdeputationen framhölls att en förändring av utredningsarbetets inriktning och personella 
sammansättning var helt nödvändigt för att problemen skulle få en allsidig belysning. Att 
detta inte skulle komma att ske om länsstyrelserna, och därigenom lappadministrationen, läm
nades att utreda frågan var enligt de deputerade uppenbart. Lapp tjänstemännen baserade sin 
inställning i samefrågan på en föråldrad syn på samerna och renskötseln.58 Deputationens krav 
på en förändring av det pågående utredningsarbetet fick emellertid inget genomslag. Detta 
fortsatte som tidigare med den förändringen att kolonisationsfrågan ägnades större uppmärk
samhet. 

En närmare granskning av lapputredningens arbete visar att renskötarnas möjligheter att 
kunna påverka utredningens arbete var mycket begränsade. Utredningens tyngdpunkt låg som 
tidigare nämnts på betesundersökningarna vilka skulle utgöra grunden vid bestämmandet av 
de rationella renantalen.591 betänkandet framhölls att dessa var baserade på noggranna under
sökningar av betesmarkernas bärighet och hur de skulle fördelas mellan olika grupper. Detta 
var dock en starkt förenklad och förskönad bild av hur de rationella renantalen hade fastställts. 
Vid sidan av markundersökningarna kom även diskussionerna med renskötarna och de ratio
nella renantal, som den så kallade Sigtunautredningen hade föreslagit redan 1912, att spela 
in.60 Det rörde sig alltså inte om objektiva beräkningar av beteslandens bärkraft, utan om upp
skattningar baserade på de tidigare och nuvarande utredarnas åsikter i frågan där en viss hän
syn tagits till renskötarnas uppfattning. Värdet av markundersökningarna kunde alltså ifråga
sättas, vilket också en av utredningsmännen, lappfogde Malmström, senare erkände. Han ville 
dock skjuta över ansvaret för bristerna i de rationella renantalen på renskötarna. Malmström 
menade att 

man nog får ta våra betesundersökningar med ganska stor nypa salt. Man måste komma ihåg, att 
vi alla den tiden var unga noviser. De av oss föreslagna rationella renantalen t ex grundar sig inte 
på våra egna iakttagelser och betesuppskattningar utan på lapparnas uttalanden om vad de ansåg 
markerna kunna bära. Dessa uttalanden kan - som Du förstår - vara ganska subjektiva.61 

I själva verket var det renskötarnas åsikter som vägde lättast i sammanhanget och de hade 
svårt att hävda sina åsikter mot utredningsmännens. De senares större auktoritet fällde här 
avgörandet. Detta gällde även vid de sammanträden lapputredningen höll med renskötarna i 
lappbyarna.621 flera fall bestämdes till exempel de rationella renantalen till helt andra nivåer i 
lapputredningens betänkande än de som hade förordats av renskötarna vid sammanträdena.63 

De samiska representanterna tycks till och med ha haft svårt att få avvikande synpunkter 
rörande rationellt renantal noterade. Enligt Lars Rensund hade han vid undersökningarna av 
vissa betesmarker i Arjeplog 1930 velat fastställa ett lägre rationellt renantal än utrednings
männen, men dessa invändningar noterades inte. När frågan om de rationella renantalen på 
dessa områden kom upp igen 1934 och Rensund framförde invändningar mot lapputredning
ens föreslagna nivåer, ifrågasattes detta från lappfogdarnas sida. De menade att Rensund själv 
hade varit med och bestämt detta förslag vid markundersökningarna.64 Renskötarna som del
tog vid markundersökningarna bands därmed vid de förslag till rationella renantal som fast
ställdes där, om de inte fick en avvikande mening noterad. I de fall Rensund åsyftar var dock 
motståndet mot lapputredningens förslag stort även från andra Aijeplogssamer. Trots att ut
redningsmännen hävdade att motståndet berodde på en av Park uppeldad motvilja mot 
länsmyndigheterna, tvingades de till slut att genomföra en ny markundersökning av de aktu
ella områdena. Vid undersökningarna hade två samer, en från Jokkmokk och en från Gälli
vare, kallats som sakkunniga.65 Därigenom gick lappväsendet samtidigt emot sin egen uttalade 
princip att renskötarna endast hade kunskaper om de egna betesmarkerna men saknade kun
skaper om andra områden. Detta förfarande kritiserades ingående av Park och av renskötare 
från Aijeplog. Park menade att lapputredningen här uppenbarligen försökte förbise renskötar
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nas åsikter och han påpekade inkonsekvensen i detta i förhållande till tidigare uttalanden från 
lapputredningen.66 

Utredningsmännens lyhördhet för synpunkterna som framfördes varierade beroende på vil
ken fråga som behandlades. I v issa frågor lades förslag fram i utredningsbetänkandet trots ett 
uttalat motstånd från renskötarnas sida. Frågan om familjernas flyttningar till sommarbetes-
landen är ett exempel på en sådan fråga där lapputredningen drev sin linje trots ett utbrett 
motstånd bland renskötarna. Detta var en viktig principfråga för lappväsendet, vars tjänstemän 
företrädde åsikten att bofasthet och god renskötsel inte gick att kombinera. Genomgående 
ställde sig renskötarna kritiska till att familjerna skulle behöva flytta med till sommarlandet. 
De invändningar samerna framförde i denna fråga viftades dock undan med formuleringar 
som "de obotfärdigas förhinder", "svepskäl" och "jo, i h-e! [sic!]".671 andra frågor tog utred
ningsmännen däremot till sig renskötarnas synpunkter. Detta gällde till exempel vissa förslag 
på mekaniska hjälpmedel från renskötarnas sida.68 Satsningen på mekaniska hjälpmedel inom 
renskötseln var dock en av lapputredningens huvudlinjer i sina försök att strama upp rensköt
seln, varför det troligen var lättare för samerna att fa gehör i dessa frågor. En viss dialog för
des alltså mellan utredningsmännen och renskötarna, och de senare hade vissa möjligheter att 
få gehör för sina synpunkter. I de fall där de framförda synpunkterna alltför mycket skilde sig 
från utredningsmännens syn på hur en rationell renskötsel skulle bedrivas togs liten hänsyn till 
samernas åsikter. Vid mötena hade dessutom renskötarna endast möjlighet att diskutera de 
delar av utredningen som berörde den egna lappbyn eller grannbyarna i vissa fall. Någon 
möjlighet att påverka utredningens inriktning i stort fanns däremot inte. Någon tid att förbere
da frågorna som skulle diskuteras vid mötet gavs heller inte. Det som diskuterades vid mötena 
med lappbyarna var konkreta detaljfrågor som endast berörde den egna renskötseln. Renskö
tarna hade därmed endast en begränsad möjlighet att fa gehör för sina åsikter och att kunna 
påverka utredningsarbetet. 

När lapputredningens betänkande slutligen presenterades 1936 fanns det med andra ord en 
viss grogrund för samisk kritik. Framför allt Gustav Park och Torkel Tomasson kritiserade 
lapputredningens betänkande. De framförde liknande synpunkter men Park var mer detaljerad 
och djupgående i sin kritik av betänkandet. De anmärkningar Park gjorde när utredningsbe
tänkandet blev offentligt återupprepade han i stor utsträckning vid landsmötet 1937, varför 
hans kritik av lapputredningens förslag kommer att behandlas längre fram i kapitlet. Det är 
därför Tomassons anmärkningar mot förslagen i betänkandet står i fokus här. Vissa skillnader 
rörande var Tomasson respektive Park lade tyngdpunkten i s in kritik kommer dock att lyftas 
fram. 

I sin granskning av lapputredningens betänkande framförde Tomasson stark kritik. Att ut
redningen i sina förslag lade tonvikten på skärpta bestämmelser för att komma till rätta med 
problemen inom renskötseln var enligt honom väntat. Tomasson ansåg dock att nedskärningar 
av renantalet och strängare bestämmelser rörande renvården inte kunde lösa de grundläggande 
problemen. Den omfattande satsning på mekaniska hjälpmedel i renskötseln som lapputred
ningen föreslog möttes likaledes av starka invändningar. Det var framför allt den planerade 
stora utbyggnaden av renstängsel som fick kritik. Tomasson ansåg att dessa konstlade åtgärder 
inte kunde motiveras på ett förståndigt sätt. Däremot fick lapputredningens inställning i kolo
nisationsfrågan beröm, eftersom han menade att detta var en avsevärt bättre väg att komma till 
rätta med renskötselns problem än via tvångsåtgärder och inskränkningar. Tomasson var där
emot missnöjd med förslagets omfattning, som han ansåg vara otillräcklig. Det fanns ingen 
orsak att påböija någon försöksverksamhet på detta område; behoven var stora och metoden 
utprövad sedan länge. Föråldrade tankegångar om att alltför goda villkor för dessa upplåtelser 
skulle kunna locka renskötare att överge sin näring borde heller inte få spela in. Han ansåg att 
proportionerna mellan utredningens förslag rörande mekaniska hjälpmedel å ena sidan och 
kolonisationsåtgärder å den andra var helt felaktig. Förhållandet borde i stället ha varit det 
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omvända, med satsningen på kolonisationsåtgärder som huvudposten. Tomasson kritiserade 
även förslaget att kolonaten huvudsakligen skulle inrättas nedanför odlingsgränsen. Detta 
skulle innebära en alltför stor omställning för de fjällsamer som erhöll upplåtelser och han var 
övertygad om att det fanns lämplig mark ovanför odlingsgränsen som kunde upplåtas utan 
problem för renskötseln.69 Som helhetsomdöme över lapputredningens betänkande menade 
Tomasson att 

om man med varm hand och nödig förståelse målmedvetet inriktar sig på att underlätta samernas 
bosättning, så äger man däri ett vida säkrare och naturligare medel till avhjälpande av misshällig-
heter i renskötseln än genom tvångsåtgärder.70 

Tomasson inriktade sig som synes främst på de förstärkta maktbefogenheter för lappväsendet 
han ansåg att betänkandet innebar, och på den bristfälliga satsningen på kolonisationsåtgärder. 
Även Park kritiserade lappväsendets stärkta maktposition, dock utan samma starka koppling 
till kolonisationsåtgärder som Tomasson. Park riktade sin kritik främst mot lapputredningens 
syn på renskötseln som enligt honom grundade sig på bristande insikt i renskötselns praktiska 
verklighet. Han ägnade därför stort intresse åt förslagen till nya byordningarna eftersom dessa 
innehöll de mer konkreta detaljregleringarna av näringen. Park förde dessutom fram fortsatt 
hård kritik av utredningens arbetssätt. I frågan om de mekaniska hjälpmedlen till renskötseln 
var han dock klart mer positivt inställd än Tomasson. Park såg i och för sig vissa grundläg
gande problem med en alltför omfattande utbyggnad av renstängsel, men menade ändå att de 
mekaniska hjälpmedlen i grunden kunde upphjälpa renskötseln.71 

De två "skuggutrednirigarna"- Västerbottens- och Jämtlandsutredningarna 
I skymundan av lapputredningen bedrevs som nämnts parallella utredningar i Västerbotten 
och Jämtland. Bortsett från vissa markundersökningar i dessa län, som genomfördes gemen
samt mellan lappfogdarna i Norrbotten samt lappfogdarna i Västerbotten respektive Jämtland 
inom ramen för lapputredningens arbete, tycks inget direkt utredningsarbete ha bedrivits i de 
båda sydligare länen förrän efter lapputredningen hade presenterat sitt betänkande. Detta med
förde att Västerbottens- och Jämtlandsutredningen inte presenterade sina betänkanden förrän 
maj 1939, respektive juni 1940.72 Västerbottensutredningen var begränsad till sin omfattning. 
Betänkandet var framför allt koncentrerat på behovet av mekaniska hjälpmedel inom rensköt
seln. I likhet med lapputredningens förslag för Norrbotten ville länsstyrelsen i Västerbotten 
genomföra omfattande satsningar på mekaniska hjälpmedel. Det rörde sig främst om ren
stängsel, men även skiljningsgärden, vaktstugor, broar och båtar och andra anläggningar in
gick i förslaget. Totalt uppgick dessa föreslagna satsningar på mekaniska hjälpmedel till drygt 
450.000 kronor.73 I förhållande till storleken på den renskötsel som bedrevs i Västerbotten 
respektive Norrbotten var de föreslagna åtgärderna i Västerbotten mer omfattande än motsva
rande i Norrbotten. I övrigt fastställdes rationella renantal för lappbyarna och dessutom inne
höll betänkandet utlåtanden rörande bland annat byordningarna, lappadministrationen i länet 
och kolonisationsfrågan.74 I mångt och mycket kan Västerbottensutredningen ses som ett 
komplement till lapputredningen. 

I jämförelse med Västerbottensutredningen var Jämtlandsutredningen mer omfattande. Hu
vudpunkterna i betänkandet berörde åtgärder för förbättrande av renskötseln samt kolonat åt 
samer som slogs ut från näringen. Det primära i utredningen var emellertid renskötseln, som 
också sågs som den mest naturliga näringen för samerna. I betänkandet konstaterades att 103 
familjer försöijde sig på renskötsel. Det rationella renantalet för länet uppskattades till 30.000 
djur. Eftersom en skälig gräns för existensminimum av utredningen ansågs ligga på 300 renar 
gjordes bedömningen att 100 renskötarfamiljer skulle kunna livnära sig inom näringen, vilket 
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i stort sett motsvarade det dåvarande antalet. Av de 103 renskötarfamiljerna hade emellertid 
endast arton renhjordar på mer än 300 djur. En viss utjämning av ägandet ansågs dock kunna 
ske via reninköpslån till de mindre renägarna. Utredningen föreslog även en relativt omfattan
de satsning på mekaniska hjälpmedel inom renskötseln till en kostnad av 151.700 kronor. 
Kolonisationsfrågan fick en relativt framträdande position i betänkandet. Behovet av jord-
brukskolonat åt samer som slogs ut från näringen var en konsekvens av utvecklingen, men 
denna fråga ansågs vara sekundär till ambitionen att bibehålla renskötarna inom näringen. 
Utredningen föreslog ändå en relativt omfattande satsning på kolonisationsverksamhet till en 
totalkostnad av 100.000 kronor, där 70.000 kronor skulle användas till att anlägga tio nya ko-
lonat och 30.000 kronor till att förbättra tio redan befintliga sådana. Utöver dessa båda huvud
punkter berörde betänkandet även lappväsendets organisation samt vissa andra frågor som var 
av betydelse för lappväsendet i Jämtland.75 

Dessa båda utredningar bedrevs i det tysta och blev heller inte föremål för några större sa
miska reaktioner. Västerbottensutredningen lämnades i stort sett helt i tysthet, medan Jämt
landsutredningen granskades närmare i ett nummer av SET 1940. På det stora hela såg 
Tomasson positivt på innehållet i betänkandet. Han var framför allt nöjd med den föreslagna 
satsningen på jordbrukskolonat åt samer, som han ansåg vara ett steg i rätt riktning, trots att 
han också nu var missnöjd med att kolonisationsfrågan även i denna utredning enbart betrak
tades som ett komplement till de föreslagna åtgärderna inom renskötseln. Tomasson vidhöll 
att större resurser borde läggas på att anlägga jordbrukskolonat än på mekaniska hjälpmedel i 
renskötseln. Han kritiserade även utredningens rationella renantal för länet och dess syn på 
den framtida omfattningen på renskötseln. Det faktum att renantalet i länet för närvarande låg 
på närmare 30.000 djur var inte ett belägg för att detta antal i framtiden skulle kunna bibehål
las. Tomasson menade att detta var att utnyttja betesmarkerna till bristningsgränsen. Med en 
maximal beläggning av betesmarkerna som detta renantal innebar skulle markerna snart bli 
utbetade med en minskning av renantalet som följd. Det rationella renantalet var alltså enligt 
Tomasson satt alltför högt och han betvivlade att 100 renskötarfamiljer skulle kunna försöija 
sig i Jämtland. Eftersom 85 av de nuvarande 103 renskötarfamiljerna redan hade renhjordar på 
mindre än 300 djur, en gräns som Jämtlandsutredningen hade satt som existensminimum, var 
det inte realistiskt att förvänta sig att alla dessa skulle kunna förbli inom renskötselnäringen. 
Eventuella reninköpslån skulle inte nämnvärt kunna förändra detta. Tomasson framhöll därför 
återigen att en mer omfattande satsning på kolonisationsverksamhet var nödvändig.76 

Redan innan Västerbottens- och Jämtlandsutredningarnas betänkanden presenterades var 
de på sätt och vis inaktuella. I april 1939, innan de båda utredningsarbetena hade avslutats, 
tillsatte regeringen en utredningsman för överarbetningen av lapputredningens betänkande.77 

Uppdraget omfattade även Västerbotten och Jämtland och de båda utredningsbetänkandena 
blev därmed i praktiken föremål för överarbetning redan innan de var klara! I praktiken kan de 
därför betraktas som utarbetade underlag för den fortsatta behandlingen av dessa frågor. 

"Lappfogden härjar emellertid alldeles hänsynslöst i renhjordarna" 
- 1930-talets konflikt mellan länsmyndigheterna i Norrbotten och 
samerna i Arjeplog 
Den storm kring renskötselförhållandena inom Arjeplog som hade böljat blåsa upp under 
1920-talet, stegrades till ett rasande crescendo under 1930-talet. Den allt mer spända situatio
nen mellan framför allt Gustav Park å ena sidan och lapp tjänstemännen å den andra utveckla
de sig till öppna ordstrider mellan parterna. Personangreppen haglade och skärpte ytterligare 
den spända situationen. Konflikten kom att utspela sig vid lappfogdemöten, i rättegångssalar, 
hos Justitieombudsmannen samt i pressen. Den direkt utlösande faktorn som fick 1920-talets 
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spända förhållande att utbrista i starka konflikter under den följande tioårsperioden var den 
tvångsslakt som genomfördes i Aijeplog vintern 1931/1932. 

Situationen i Aijeplog var i början på 1930-talet i stort sett densamma som under andra 
halvan av 1920-talet. Klagomål fortsatte att komma in från Aijeplogs- och Arvidsjaurs-
samerna gentemot Karesuandosamernas renskötsel. Tomasson, som under 1920-talet helt hade 
hållit sig utanför konflikten, tog nu upp frågan till granskning. Han försökte hålla en neutral 
linje och framhöll att det inte var lätt att ta ställning till de opinionsyttringar som framkommit, 
men att det däremot var lätt att dra förhastade slutsatser. Inflyttningarna hade medfört en ökad 
belastning av betesmarkerna vilket hade lett till stora problem för Aijeplogssamerna. Tomas
son ville emellertid inte döma Karesuandosamerna enbart av den anledningen eftersom de inte 
frivilligt hade valt att flytta. I diskussionen om intensiv kontra extensiv metod menade han att 
det centrala för renskötseln inte var vilken metod som användes; det borde betesmarkernas 
förutsättningar få avgöra. Det centrala var att arbetet i renskogen planerades och organiserades 
mer noggrant. En fördomsfull inställning mot Karesuandosamerna lyste trots detta igenom när 
Tomasson beskrev dem som "i något avseende [...] efterblivna".78 Karesuandosamerna själva 
hade i stort sett förhållit sig tysta trots den hårda kritik de hade utsatts för. Bidragande orsaker 
till detta var troligen de bristfälliga kunskaper i svenska som många av dem hade, och att läs-
och skrivkunnigheten tycks ha varit begränsad. Vid ett enda tillfälle, i en insändare i SET 
1930, gav en Karesuandosame sin bild av konflikterna. Insändarskribenten menade att Aije
plogssamerna i och för sig hade fler renskötare än Karesuandosamerna, men dessa var i stället 
mer dugliga renskötare än Aijeplogssamerna. Framför allt de yngre Aijeplogssamerna verka
de vara mer intresserade av att klä sig fint enligt svenskt maner än att arbeta i renskogen. Det 
fanns även en stor besvikelse bland de tvångsförflyttade över det bemötande de fått från sa-
merna i de områden de flyttat till, ett bemötande som ansågs vara alltför hårt och oförståen
de.79 

En mer uttalad kritik mot länsmyndigheternas agerande i frågan böljade nu även framföras 
av andra än Park. I en skrivelse till landshövdingen 1930 kritiserade Lars Mattias Eriksson, 
ordningsman i Malmesjaurs lappby, lappfogdens och länsstyrelsens agerande. Han hävdade 
att lappfogde Österberg varit helt passiv i denna fråga, trots att den hade central betydelse för 
renskötseln. Eriksson ansåg att "lappfogden kraftigare och på ett mera effektivt sätt än som 
skett bort ingripa till förebyggande och för avhjälpande av de svåra missförhållanden som på 
de senaste åren böljat göra sig gällande". Den riksdagsbehandling av frågan som just då på
gick var enligt Eriksson till liten nytta, eftersom nya lagar endast var verkningsfulla om myn
digheterna övervakade att dessa följdes, något som inte hade skett i Aijeplog. Han krävde 
därför ett mer bestämt agerande från länsmyndigheternas sida samt att tvångsslakt skulle till
gripas mot Karesuandosamernas stora renhjordar.80 Gentemot dessa klagomål nöjde sig lapp
väsendet med att hänvisa till den då nystartade lapputredningen och till den planerade 
tvångsslakten vintern 1931/32.81 

Missnöjet bland Aijeplogs- och Arvidsjaurssamerna var alltså fortsatt stort, men böljade nu 
i ökad grad även riktas mot länsmyndigheterna. Genom tvångsslakten påskyndades denna 
utveckling och efter vintern 1931/1932 spelade konflikterna mellan de gamla och de nyin
flyttade samerna i Arjeplogsområdet en mer undanskymd roll. Den nya konfliktlinjen gick i 
stället mellan samerna och länsmyndigheterna. Arjeplogs- och Arvidsjaurssamer framförde 
även fortsättningsvis kritik mot Karesuandosamerna. Till innehållet liknade kritiken den som 
framförts under 1920-talet, men nu gällde den enbart vissa av de inflyttade istället för att vara 
generellt inriktad. Den kritik som framfördes var dock mycket hård och krav framfördes till 
och med att statsmakterna skulle frånta renskötselrätten från de aktiva renskötarna i en av de 
inflyttade familjerna.82 
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Tvångsslakten i Arjeplog vintern 1931/1932 
Det stadigt växande renantalet i N orrbotten under 1920-talet, som först hade utpekats som ett 
problem i det norra lappfogdedistriktet, blev snart betraktat som ett bekymmer även i det söd
ra distriktet, och då framför allt i Aijeplog. Redan på hösten 1925 riktade lappfogde Österberg 
uppmaningar till renskötarna i distriktet att i så stor omfattning som möjligt slakta ur sina 
hjordar, för att undvika risken för framtida tvångsminskningar. Trots att slaktuttaget blev stör
re än normalt fortsatte ändå den starka ökningen av renantalet i Arjeplog. Vintern 1926/1927 
erhöll därför ett antal renskötare i Arjeplog, framför allt inflyttade Karesuandosamer, tillsägel
ser att minska sina hjordar med ett visst antal djur.83 Renräkningen på våren 1928 visade dock 
att renantalet inom Arjeplog fortfarande var alltför stort. Renhjordarna var så stora att Öster
berg menade att renskötarna inte längre kunde kontrollera dem och på grund av detta strövade 
renar både till andra lappbyar och till Norge. Lappfogden ansåg att renskötarna under de före
gående åren hade uppvisat en klar ovilja att minska sina renhjordar, och därför föranstaltade 
han om att förelägganden om tvångsminskningar skulle utfärdas. Ett antal av de större re
nägarna, än en gång nästan uteslutande Karesuandosamer, erhöll förelägganden om att minska 
ner sina renhjordar till en viss nivå bestämd av lappväsendet.84 Minskningen genomfördes 
dock inte fullt ut, delvis på grund av svåra väderleksförhållanden och delvis på grund av vad 
lapptjänstemännen uppfattade som tredska från renskötarnas sida. Länsstyrelsens föreläggan
den hade omfattat 4.680 renar och av dessa slaktades cirka 3.000 djur. Den genomförda 
minskningen omfattade således nästan två tredjedelar av det förelagda antalet. Även påföljan
de vinter var väderleksförhållandena alltför svåra för att reduktionen skulle kunna fullbordas.85 

Den ofullbordade tvångsminskningen hade inte medfört annat än en tillfällig lindring av 
problemen och situationen var fortsatt bekymmersam i Arjeplog. På hösten 1930 diskuterades 
därför frågan än en gång, nu inom den nytillsatta lapputredningen. Ragnar Sundberg föresprå
kade att förelägganden återigen skulle delges vissa av de större renägarna, men på förslag av 
Erik Bergström beslutade länsstyrelsen att enbart skicka ut ett cirkulär där renskötarna allvar
ligt uppmanades att genomföra en frivillig minskning. Den större tvångsminskning av renan
talet i socknen som var behövlig skulle genomföras först när utredningen hade slutfört sitt 
arbete. Cirkuläret distribuerades dock inte förrän under januari och februari 1931, vilket var 
alltför sent på slaktsäsongen för att det egentligen skulle fa någon större effekt.86 Beslutet att 
avvakta med tvångsåtgärder till dess utredningsarbetet var avslutat frångicks redan året därpå 
av länsstyrelsen i Norrbotten. Renräkningen 1931 hade uppvisat alldeles för höga siffror i 
både Aijeplog och Jokkmokk och en minskning ansågs vara absolut nödvändig. Att genomfö
ra de erforderliga minskningarna av renhjordarna i mer än en socken ansågs dock inte vara 
lämpligt, eftersom möjligheterna att avyttra så stora kvantiteter renkött var begränsade. 
Länsmyndigheterna beslutade därför att genomföra minskningen i Arjeplog. Problemen inom 
renskötseln ansågs där vara större, inte minst på grund av de omfattande kraven på betesav
gifter från norska myndigheter. Ett antal av de renskötare som flyttade med sina renar till Ar
jeplog hade dessutom fler renar än konventionen tillät och de allra flesta renskötarna i Aije
plog hade för få renvaktare i förhållande till sitt renantal.87 Att klagomålen mot de stora ren
hjordarna även hade varit större där torde också ha spelat in. 

Lappfogde Österberg ville trots detta gå försiktigt fram på grund av att prisnivån i allmän
het böljat sjunka under 1930-talets böljan, vilket även omfattade renpriserna. Han föreslog 
därför att tvångsminskningarna endast skulle omfatta de renskötare som hade två eller fler 
renvaktare för lite. I sin beräkning av renhjordarnas storlek hösten 1931 utgick Österberg från 
renräkningssiffrorna från våren. Till detta lade han sedan det uppskattade tillskottet av kalvar, 
vilket beräknades till 30 procent. Från denna summa drog han sedan dels en uppskattning av 
förolyckade renar, vilket beräknades till 4 procent, dels hushållets egen konsumtion av renar 
vilket beräknades till tio renar per hushållsmedlem. Därefter fastställdes hur många renar var 
och en skulle få behålla. Vid möten under november där renskötarna hördes framförde dessa 
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invändningar mot de beräkningsgrunder som hade använts för att uppskatta renhjordarnas 
storlek. Vissa av renskötarna ansåg att ökningsprocenten satts alltför högt, medan i s tort sett 
samtliga menade att den olycksprocent och hushållskonsumtion som lappfogden hade räknat 
med var alldeles för låg och borde höjas. Krav framfördes även att den tid renskötarna gavs 
för att genomföra slakten innan tvångsåtgärder vidtogs skulle utsträckas och omfatta hela 
vintern. Österberg accepterade emellertid inte renskötarnas invändningar som han menade var 
uppenbart felaktiga. Efter vissa jämkningar av hans ursprungliga förslag delgavs i slutet av 
november 1931 tjugo renskötare i Arjeplog förelägganden om att inom fjorton dagar ha mins
kat sina renhjordar med sammanlagt 11.353 djur. Av de som ålades att minska sina hjordar 
var fem Aijeplogssamer och femton Karesuandosamer.88 När renskötarna delgavs föreläggan
dena upplystes de av lapptillsyningsmannen Johan Valfrid Johansson om 

att det var ej Länsstyrelsens mening att gå hänsynslöst till väga om lapparna själva medverkade 
så gott det sig göra lät vid minskning av renantalet, utan skulle då allt avlöpa lugnt och till både 
Länsstyrelsens och renägarnas belåtenhet och förståelse.89 

Redan innan föreläggandena delgavs renskötarna var dock länsmyndigheterna inställda på att 
genomförandet av slakten skulle kräva tvångsåtgärder. Det var även därför tiden för den fri
villiga slakten sattes så kort. Den sjunkande prisnivån, som även påverkade priset på renpro
dukter, var ytterligare ett problem i sammanhanget. Detta ville länsstyrelsen motverka bland 
annat genom en satsning på upplysning om och propaganda för renkött. I mitten på december 
1931, när fristtiden hade gått ut utan att renskötarna själva hade slaktat hela det antal renar 
som de ålagts att göra, inleddes tvångsslaktningar av lappväsendets tjänstemän. Ansvarig för 
tvångsslakten blev den då tillförordnade lappfogden Erik Malmström, eftersom den ordinarie 
lappfogden Claes Österberg hade hälsoproblem.90 

Samtidigt som förberedelserna till tvångsslakten inleddes anmälde lappväsendet även en 
del av de större renägarna i Aijeplog till åtal för bristande renvaktarantal. Det var de rensköta
re som hade den största renvaktarbristen som åtalades. Under 1931 och 1932 dömdes också ett 
antal av renskötarna till kännbara böter av Arjeplogs Häradsrätt.91 I praktiken angrep alltså 
lappväsendet problemet med de stora renhjordarna på två sätt, dels genom åtal för bristande 
renvaktare, dels genom tvångsslakten. Genom detta dubbla angreppssätt var lappväsendet 
inställt på att tvinga renskötarna att minska sina renhjordar. 

Samiska protester mot tvångsslakten 
När tvångsslakten inleddes hade den föregåtts av en längre period med problem inom rensköt
seln i Arjeplog. Det fanns därför många kritiska röster bland samerna som menade att 
tvångsslakt var den enda lösningen på dessa problem. Skogssamerna inom Arjeplog och Ar
vidsjaur ställde sig till exempel positiva till dessa åtgärder, eftersom detta skulle medföra lätt
nader för deras renskötsel. De såg det ökade intrånget från ijällrenskötseln som ett allvarligt 
hot mot skogsrenskötseln i området, där "ijällrenarnas syndaflod" över de skogssamiska be
tesmarkerna hotade att förstöra dessa. Tvångsminskningar av fjällsamernas renhjordar hade 
förespråkats från skogssamernas sida redan innan tvångsslakten genomfördes. Det var främst 
de nyinflyttade Karesuandosamernas renhjordar som skogssamerna ville se minskas, eftersom 
dessa betraktades som huvudorsaken till problemen inom renskötseln i området.92 Även bland 
fjällsamerna i Arjeplog fanns det dem som ansåg att renantalet var alltför högt. Lars Rensund 
menade att antalet fjällrenar i socknen var alldeles för stort och att en minskning behövde ge
nomföras. Redan 1929 ansåg han att situationen var så akut att länsmyndigheterna borde in
gripa och minska de stora renhjordarna.93 Problemen hade blivit överhängande: 
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Kulmen var nådd. Renhjordarna var större än vad markerna kunde bära. Nu fanns det ingen reda 
med renskötseln. Oredan hade tagit överhand. Den som ville vara ärlig mot sig själv måste er
känna detta faktum. Men åtminstone från början, under de första åren, var sådana personer lätt 
räknade.94 

Rensund menade att en stor del av ansvaret för den uppkomna situationen låg på samerna 
själva. Det var enligt honom den extensiva renskötselmetoden som hade orsakat försämringen 
av renskötseln i socknen och han riktade sin kritik främst mot de nyinflyttade Karesuando-
samerna. Samtidigt ställde sig Rensund kritisk till lappväsendets agerande. Han menade att 
myndigheten hade ett stort ansvar för att situationen tillåtits urarta. Genom sin passivitet hade 
lappväsendet på ett verksamt sätt bidragit till försämringen av renskötseln inom Arjeplog.95 

Också Torkel Tomasson förespråkade i bö rjan av 1930-talet en minskning av renstammen, 
inte bara i A rjeplog utan i Norrbotten som helhet. Han menade att en reducering av renantalet 
var en av de viktigaste "utvägarna till ett snabbt avhjälpande av det hart när sagt förtvivlade 
läge, vari renskötseln i Norrbotten för närvarande faktiskt befinner sig." Tomasson uppmana
de renskötarna att själva genomföra minskningen av renhjordarna. Prisläget var i och för sig 
inte alldeles gynnsamt, men han trodde att det snarare skulle försämras än förbättras under de 
närmaste åren. Renskötarna borde därför inte vänta med reduktionen av renhjordarna. Tomas
son varnade för att minskningen annars skulle ske genom ingripande från statsmakternas sida. 
Han var dock noga med att påpeka att myndigheterna vid en eventuell tvångsminskning av 
renantalet inte enbart borde inrikta sig på att slakta ner antalet renar till en viss eftersträvad 
nivå. Tomasson såg det som en skyldighet för myndigheterna att i f örsta hand sträva efter att 
renskötarna erhöll skälig ersättning för sina tvångsslaktade renar och att först i andra hand 
tillse att de uppställda målen uppfylldes. I och med att prisnivån på renprodukter var på ned
åtgående, framför allt beroende på den ekonomiska depressionen vars effekter började bli allt 
mer kännbara, tycktes Tomasson inte ha förväntat sig att statsmakterna verkligen skulle ge
nomföra en mer omfattande tvångsslaktning vintern 1931/1932.96 

När tvångsslakten inleddes möttes den av starka samiska protester. Ett antal av de drabbade 
renskötarna i Arjeplog skickade i januari 1932 en skrivelse till regeringen där de anhöll om att 
tvångsslakten skulle avbrytas. De sade sig ha förståelse för behovet av en minskning av re
nantalet, men protesterade mot det sätt på vilket denna genomfördes. De krävde bland annat 
att tiden för slaktens genomförande skulle skjutas fram till nästa år så att renskötarna därige
nom gavs möjligheter att själva slutföra slakten. Länsstyrelsen avstyrkte dock kraven och 
framhöll att minskningsåtgärderna var absolut nödvändiga för att komma till rätta med pro
blemen inom renskötseln i Arjeplog.97 Gustav Park tycks inte ha varit inblandad i ti llkomsten 
av denna skrivelse, men det var framför allt under hans ledning som protesterna senare kom 
att framföras. En av hans bröder, Per Larsson Park, var bland dem som hade ålagts att minska 
ner sitt renantal, och detta var en starkt bidragande orsak till att Gustav så starkt engagerade 
sig i frågan. Lappväsendets agerande fick honom att reagera häftigt: "Lappfogden häijar 
emellertid alldeles hänsynslöst i renhjordarna och bortslumpar för en spottstyver massor av 
renar i alla åldrar, under det att renägarna få med grämelse se på eländet."98 Park beskrev situ
ationen som ett veritabelt "skräckvälde", där lapptjänstemännens iver att uppfylla slaktkvoten 
fick många olyckliga följder. Han förutspådde till exempel att renskötarna i framtiden helt 
skulle sakna förtroende för lapptjänstemännen, vilket skulle komma att försvåra det framtida 
samarbetet mellan myndigheten och samerna.99 Att renhjordarna var alltför stora och behövde 
minskas kunde inte rättfärdiga rättsövergrepp: 

Det är att märka, att ingen opponerar sig mot renminskningen i och för sig, utan det är sättet för 
proceduren, som upprör sinnena. Äro lappväsendets åtgärder i denna sak lagliga och riktiga, ja då 
står lappfolket utanför vårt beprisade rättssamhälle och då hör det också till de förtryckta folkens 
kategori, hur mycket man än söker döl ja detta.100 
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Park kritiserade lappväsendets agerande vid tvångsslakten på en lång rad punkter. Han var 
mycket upprörd över att renskötarna endast hade givits fjorton dagar att själva genomföra 
slakten, när en rimlig tid att slakta ett så stort antal renar hade varit ett år. Att föreläggandena 
helt saknade besvärshänvisningar var dessutom något som kritiserades av Park. Den korta tid 
som lämnats för den frivilliga slakten innan tvångsåtgärder vidtogs innebar att det var svårt 
för renskötarna att hinna överklaga beslutet. Länsstyrelsens motiv till slakten förkastades helt 
av Park. Att hänvisa till renbeteskonventionen kunde inte vara rätt enligt honom, eftersom ett 
antal av de renskötare som betade sina renar i Norge inte alls hade omfattats av slakten. Park 
ansåg i stället att mannamån hade spelat in i lap pväsendets beslut om vilka som skulle minska 
sina hjordar. Enligt honom hade vissa renskötare, som innehade eller hade innehaft positioner 
inom lappväsendet som ordningsmän eller tillsyningsmän, blivit förskonade från föreläggan
den, trots att de i lika hög grad som de övriga brast i antalet renvaktare. Länsstyrelsens beräk
ningar för hjordarnas tillväxt blev likaledes förkastade av Park, som menade att dessa beräk
ningar var alldeles för höga och inte baserade på verkliga förhållanden. Han hävdade dess
utom att lapptjänstemännen hade underlåtit att sälja renarna till högstbjudande vid vissa till
fällen. För första gången höjde nu Park även sin röst för de inflyttade Karesuandosamerna. 
Han menade att dessa hade lockats till Arjeplog under falska förespeglingar om rikhaltiga 
betesmarker. Park framhöll fortfarande den extensiva renskötseln som huvudorsaken till pro
blemen inom renskötseln i Arjeplog, men riktade inte längre kritiken mot Karesuando
samerna. I stället betonade han lappväsendets ansvar i frågan genom lapptjänstemännens pas
siva agerande när Karesuandosamerna flyttade in till området, trots Aijeplogssamernas många 
påstötningar till länsmyndigheterna.101 Detta innebar dock inte någon reell omsvängning av 
Parks negativa syn på Karesuandosamernas renskötsel. 

Park menade att tvångsslakten var ett direkt resultat av den bristfälliga politik gentemot de 
nyinflyttade Karesuandosamerna som bedrivits av lappväsendet sedan 1920-talet. Genom att 
den extensiva renskötseln hade tillåtits etablera sig hade renskötseln i Arjeplog försatts i 
oordning. Åtgärder som tvångsslakten visade endast att lappväsendet inte ville se och erkänna 
de grundläggande orsakerna till problemen. Park ansåg att lapptjänstemännen hoppades på att 
tvångsminskningarna skulle få problemen att lösa sig själv, utan att de verkliga bakomliggan
de orsakerna behövde behandlas. Det var också på grund av länsmyndigheternas inkompetenta 
hanterande av denna fråga som Park, enligt egen utsago, hade engagerat sig. Renskötarna i 
hans hemsocken hotades genom myndigheternas agerande och de behövde därför hans stöd 
och hjälp.102 Också Torkel Tomasson kritiserade lappväsendets hanterande av frågan. Han 
beskrev det som "den pinsamma affären i Aijeplog" och tycks i stor utsträckning ha stött 
Parks hårda agitation mot länsmyndigheterna.103 

I ett försök att stoppa tvångsslakten vände sig Park i januari 1932 till Carl Lindhagen och 
bad denne att försöka ingripa. Detta gjorde också Lindhagen genom en interpellation i riksda
gen i januari 1932 där han frågade om regeringen ville avbryta slakten för att närmare under
söka situationen i Aijeplog. När Interpellationen en månad senare besvarades av socialmini
ster Sam Larsson lämnades beskedet att tvångsslakten redan höll på att avslutas för säsongen. 
Park var tacksam för Lindhagens aktion och menade att det var betydelsefullt att frågan hade 
uppmärksammats i riksdagen.104 

I samband med kritiken kring tvångsslakten tog Park tillfället i akt att kritisera hela lappvä
sendet och dess arbetsmetoder. Han menade att lappväsendet styrde renskötseln på ett synner
ligen odemokratiskt sätt, utan att renskötarna själva hade någon större möjlighet att påverka 
besluten. Park ansåg att lappfogdesammanträdena skenbart gav ett intryck av att renskötarna 
hördes i olika frågor, men att det i själva verket var lappfogden som styrde dessa möten: 
"lappfogden är en sannskyldig diktator av verklig rang." I det konkreta fallet med tvångsslak
ten ställde sig Park dessutom mycket kritisk till att ansvaret för genomförandet av denna hade 
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lagts i händerna på Erik Malmström som under så kort tid hade tjänstgjort inom lappväsendet. 
Park menade att Malmström inte hade tillräckliga kunskaper för denna uppgift och anklagade 
honom för inkompetens.105 Tvångsslakten blev inledningen på en lång period där Park i ol ika 
sammanhang offentligt gick ut och kritiserade lappväsendet. Denna kritik bemöttes av både 
landshövding Gärde och nomadskolinspektör Bergström, på länsstyrelsens och lapputredning
ens vägnar. Båda avvisade Parks anklagelser och menade att tvångsslakten var en nödvändig 
åtgärd på grund av det stora renantalet. Slaktningen genomfördes dock med största möjliga 
hänsyn till de enskilda renskötarna; något hänsynslöst eller urskillningslöst agerande från 
lapptjänstemännens sida var det inte fråga om. Både Gärde och Bergström menade att Park 
överdrev starkt i s ina anklagelser och landshövdingen kritiserade honom för att han inte i nå 
gon större utsträckning tog reda på de faktiska förhållandena innan han utslungade anklagelser 
mot myndigheterna.106 

En del av den samiska kritik som framfördes mot tvångsslakten var mer nyanserad än 
Parks attacker. Framför allt Lars Rensund ansträngde sig för att se båda sidorna av problemet. 
Han menade att en minskning av de stora renhjordarna var helt nödvändig och att renskötarna 
själva till stor del bar ansvaret för tvångsslakten. Under de föregående åren hade de haft goda 
möjligheter att sälja sina renar till bra priser, men hade gjort detta i alldeles för liten utsträck
ning. Därför fick de nu acceptera tvångsförsäljningar till lägre priser. Rensund var samtidigt 
kritisk till hur lappväsendet hade hanterat frågan, eftersom han menade att myndigheten bar 
en stor skuld till den uppkomna situationen. Grunden till problemen låg i den omfattande för
flyttningen av Karesuandosamer till Arjeplog som hade genomförts i lappväsendets regi. 
Detta trots att Arjeplogssamerna tidigt hade påtalat riskerna med att tillåta en alltför stor be
läggning av renbetesmarkerna och trots att de hade protesterat mot fortsatta inflyttningar. 
Rensund hävdade dessutom att tvångsslakten var dåligt förberedd och att den tid renägarna 
hade fatt till förfogande att slakta sina renar varit alltför kort. Han kritiserade även tidpunkten 
för aktionen på grund av de låga priserna på renprodukter. I stället för att omedelbart tillgripa 
tvångsåtgärder borde lappväsendet använt sig av ett vitesförfarande för att åstadkomma den 
nödvändiga minskningen av renhjordarna. Även Rensund ansåg att lappväsendet hade agerat 
alltför maktfullkomligt.107 

Tvångsslakten fick även följder i de två sydligare renskötsellänen. Från såväl Västerbotten 
som Jämtland rapporterade renskötare om kraftigt sänkta priser på renprodukter till följd av 
tvångsslakten i Aijeplog. Jonas Åhrén framförde kritik mot lappväsendet i Norrbotten för att 
ha tillgripit dessa åtgärder i depressionstider. Även i J ämtland bedömdes renantalet vara allt
för stort, men där valde lappfogden att avvakta med åtgärder just på grund av de låga prisni
våerna.108 

På våren 1932 avbröts tvångsslakten. Då hade 7.262 av de 11.353 renarna slaktats, varav 
2.181 genom tvångsingripande från lapptjänstemännen. Enligt lappväsendet berodde den i 
förtid avbrutna slakten på att mild väderlek hade försvårat slaktningen, men de samiska pro
testerna spelade även en roll i sammanhanget trots att detta officiellt förnekades från lappvä
sendets sida.109 Också Tomasson menade att det var protesterna under ledning av Park som 
hade lett till att slakten avbröts i förtid.110 Att frågan togs upp i riksdagen bidrog troligen ock
så till ett försiktigare agerande från länsmyndigheternas sida. På hösten 1932 planerade lapp
väsendet att återuppta den avbrutna tvångsslakten. Denna gång utfärdades föreläggandena två 
månader före det att tvångsåtgärder skulle tillgripas, men slakten kunde aldrig verkställas till 
följd av svåra väderleksförhållanden.111 Det är dock tveksamt om länsmyndigheterna hade 
kunnat, eller vågat, fullfölja dessa planer, dels med tanke på de starka protesterna efter f)olårs-
vintern, dels med tanke på att fallet nyligen hade anmälts till Justitieombudsmannen, JO. 

De samiska ledargestalterna utsattes för en omild behandling och ifrågasattes uttalat från 
länsmyndigheternas sida på grund av sin kritik av länsmyndigheterna. Parks agerande i sam
band med tvångsslakten och dess efterspel, samt i andra senare sammanhang kom att ifråga
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sättas skarpt av länsmyndigheterna. Han anklagades för att föra fram grundlösa anklagelser 
mot länsmyndigheterna och för att uppvigla renskötarna.112 Länsstyrelsen menade bland annat 
att motståndet från renskötarna i Arjeplog mot länsmyndigheternas åtgärder inte hade "sitt 
ursprung från lapparna själva, men [var] uppagiterat från oansvarigt håll."113 Irritationen inom 
länsmyndigheterna i Norrbotten riktade sig inte bara mot Park utan även Tomasson och SET 
fick en släng av sleven. I en skrivelse 1933 kritiserade lappfogde Malmström tidningens 
"under de två senaste åren visade o vederhäftighet" och menade att en läsning av vissa num
mer gav "en belysande bild av den hets som från visst håll bedrives mot lappadministra
tionen."114 Tomasson trodde också själv att lappväsendet helst såg att tidningen tvingades att 
upphöra.115 Lars Rensund fick erfara att det inte sågs som positivt att han som ordningsman 
dristade sig att öppet kritisera lappväsendet. Trots att han höll en mer försiktig linje i sin kritik 
av lappväsendet ifrågasattes han ändå 1933 av en av lapptillsyningsmännen i sin roll som ord
ningsman. Den kritik av lappväsendet som Rensund hade framfört var en starkt bidragande 
orsak till ifrågasättandet av honom som ordningsman, även om det var klagomål från renskö
tarna i den egna lappbyn som framhölls som det centrala. Rensund valde dock på egen begä
ran att få avgå som ordningsman innan någon åtgärd vidtogs från lappväsendets sida.116 

JO-anmälan 
Känslorna svallade höga efter tvångsslakten och stannade inte vid muntliga protester och tid
ningsartiklar. Vid ett möte i Aijeplog i februari 1932 som leddes av Gustav Park, där ett fem
tontal av de drabbade renägarna deltog, beslöts att åtal skulle väckas mot Kungl. Maj:t och 
Kronan. Åtalet skulle gälla dels de förluster renägarna hade drabbats av på grund av 
tvångsslakten, dels den kränkning av äganderätten de ansåg sig ha utsatts för. Planerna på att 
dra frågan inför domstol skrinlades dock. Detta berodde enligt Park på att lappfogden hade 
"övertalat de flesta av lapparna att draga sig tillbaka". I stället bestämde sig Park för att an
mäla fallet till JO.117 JO-anmälan blev en oerhört omfattande dokumentsamling från den sa
miska sidan. Förutom själva anmälan lämnades två påminnelseskrifter in och samtliga tre in
lagor åtföljdes av ett stort antal bilagor.118 Som undertecknare till anmälningen stod 15 av de 
20 renskötare som hade omfattats av tvångsföreläggandena, samt ytterligare fyra personer.119 

Det var i en mycket hätsk stämning som tvångsslakten drogs inför JO, vilket tydligt kan utlä
sas i parternas inlagor där påståenden, generaliseringar och mycket hårda omdömen om mot
ståndarsidan förekom från båda håll. Tonläget skärptes dessutom successivt under ärendets 
behandling. 

De klagomål mot länsmyndigheternas agerande som fördes fram i anmälan till JO var på 
flera punkter en upprepning och i viss mån en vidareutveckling av de synpunkter Park tidigare 
ventilerat i pressen. Behovet av en minskning vitsordades, men samtidigt kritiserades länssty
relsens beslut som överdrivet nitiskt, och lapptjänstemännens agerande fördömdes som makt-
fullkomligt. De konkreta anklagelsepunkterna rörande själva tvångsslakten var i s tort sett de
samma som tidigare: Den tid de gavs för att själva slakta det förelagda antalet renar hade varit 
alltför kort, vilket dessutom hade gjort det svårt för renskötarna att kunna överklaga besluten. 
Genom att Malmström omedelbart efter fristtidens utgång hade inlett tvångsförsäljningar av 
deras renar blev det svåra på en gång omöjligt. De beräkningsgrunder som hade använts för att 
beräkna storleken på renhjordarna inför tvångsslakten kritiserades också skarpt. Där räknades 
med en alltför hög tillväxt av renhjordarna, något som medförde att slaktuttaget blev för stort. 
Den låga prisnivån riskerade att fa ruinerande verkningar för vissa av de drabbade och länssty
relsen kritiserades för att ha genomfört tvångsslakten under en ekonomisk lågkonjunktur. De 
klagande hävdade även att priserna hade sjunkit till följd av den kraftiga reduceringen av ren
hjordarna vilket ytterligare hade minskat den begränsade ersättning de fick. Slutligen påpeka
des det orimliga i att bördorna för att reducera renantalet i socknen fördelades orättvist genom 
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att vissa renskötare gick fria medan andra hade förelagts att minska sina renhjordar. Enligt de 
klagande brast vissa nuvarande och före detta ordningsmän och lapptillsyningsmän lika 
mycket i fråga om antalet renvaktare och liknande, men hade trots det helt sluppit tvångsföre
lägganden. Här hade länsmyndigheterna agerat partiskt och gynnat sina "egna", det vill säga 
dem som hade eller hade haft positioner inom lappväsendet.120 

Förutom de konkreta klagomålen rörande tvångsslakten var skrivelserna till JO samtidigt 
ett brett upplagt angrepp mot lappväsendet som myndighet, mot länsstyrelsens hanterande av 
samefrågor samt samernas ställning i hela detta system, ett angrepp där Parks kritiska inställ
ning till länsmyndigheterna tydligt framträdde. Med utgångspunkt från tvångsförflyttningarna 
av Karesuandosamer till Arjeplogsområdet målades en bild av okunskap, maktmissbruk och 
fördomar upp. Grunden till renskötselns problem låg i tvångsförflyttningarna till området, då 
alltför många Karesuandosamer med ett alltför stort antal renar tilläts flytta in. Därigenom 
fylldes betesmarkerna utan att utrymme lämnades för tillväxt inom renhjordarna. De inflyttade 
hade dessutom tillåtits att etablera sin extensiva renskötsel i området, trots den oordning och 
de problem detta skapade och trots de upprepade klagomålen från Arjeplogssamernas sida 
under 1920-talet rörande den negativa utvecklingen inom renskötseln. Än en gång var det 
länsmyndigheternas bristande handlingsförmåga och dåliga kunskaper om renskötseln samt en 
ovilja att acceptera samisk inblandning i sitt arbete som pekades ut som orsakerna till den 
uppkomna situationen. Det var först sedan överetableringen på renbetesmarkerna i socknen 
blivit uppenbar som länsmyndigheterna började agera. Deras enda lösning på problemen var 
dock att tvångsslakta, vilket enbart underströk länsmyndigheternas bristande insikt i rensköt
seln och vad som var grundorsaken till problemen. Med maktmedel försökte länsmyndighe
terna skyla över sina missgrepp och dölja sin okunskap. Att de tyckte sig kunna agera på detta 
sätt berodde på de starka fördomar och förutfattade meningar om samer och samisk kultur 
som frodades där.121 

Attackerna riktades framför allt mot lappväsendet som beskrevs som "detta i vår demokra
tiska tid alltför föråldrade system". Kritiken rörde både denna myndighets uppbyggnad och 
samernas underordning i detta system. Lappväsendets organisation var helt enkelt inte fören
lig med det svenska samhällets demokratiska ideal.122 Lappfogdesammanträdena, där viktiga 
frågor rörande renskötseln skulle diskuteras, kritiserades till exempel hårt. Renskötarna fick 
oftast väldigt sena besked angående när sammanträdet skulle hållas och saknade i regel för
handsinformation om vilka ärenden som skulle behandlas. Själva formen för sammanträdena 
och de dåvarande innehavarna av lappfogdetjänsterna underkändes helt: 

Protokollet dikteras och skrives av lappfogden utan att sedan uppläsas och justeras. Denna form 
av sammanträden, som dock av lagstiftaren blivit avsedda för verkliga överläggningar och beslut, 
är ingenting annat än en sannskyldig parodi på sammanträden, och bör i vår upplysta och demo
kratiska tid genom tydlig lagstiftning fortast möjligt bortskaffas. Denna fumdamentala [sic!1 brist 
på fruktbärande överläggningar mellan lappadministration och den nomadiserande befolkningen 
är ock en viktig orsak till de missförhållanden, som nu äro rådande ibland oss lappar. För en lapp
fogde är det visserligen mycket bekvämt att vara diktator, som ensam befaller allt, men den sak, 
som han är satt att tjäna, blir i alla fall ohjälpligt lidand e genom detta system, som av sin utövar e 
kräver icke blott personlig takt utan framför allt en enastående sakkunskap och rik erfarenhet. 
Men nu är att märka, att de nuvaran de lappfogdarna Malmström och Hedbäck äro båda unga poj
kar, som med sin ytliga erfarenhet och ringa kunskap på renskötselns område, sakna förutsätt
ningar att på ett rationellt sätt leda renskötseln, utan att inhämta råd och upplysningar genom 
oss.123 

Både lappväsendet som institution och de dåvarande lappfogdarna i Norrbotten kritiserades 
mycket hårt. Hela myndigheten ifrågasattes och som ett fullgott alternativ framhölls renskö
tarnas kompetens som i dagsläget inte alls utnyttjades.124 Parallellt med inlagorna till JO skrev 
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Park ett antal tidningsartiklar där han granskade länsmyndigheterna med samma kritiska blick. 
Han karaktäriserade lappväsendet som ett "medeltida [...] system" som framför allt tycktes 
sträva efter "blind kadaverlydnad", men som hade misslyckats fullständigt. Park menade att 
det farms en djup klyfta mellan renskötarna och lapp tjänstemännen som berodde på att de se
nare inte bemästrade sina arbetsuppgifter. De besatt helt enkelt inte de rätta kunskaperna. 
Lapptjänstemännen saknade dessutom självinsikt om detta och betraktade sina åsikter om och 
sin syn på renskötseln som korrekta, medan renskötarnas åsikter sågs som felaktiga. Någon 
vilja till samarbete med renskötarna fanns heller inte hos lapptjänstemännen. I stället uppvisa
de de en ovilja att lyssna på förslag från samer, något som irriterade Park. Han fördömde ock
så vad han uppfattade som försök från lappväsendet att tysta kritiken. Enligt Park hade till 
exempel lapptjänstemännen i det tysta agerat för att förmå enskilda samer att avstå från att 
ställa sig bakom den framförda kritiken. De försökte splittra samerna inbördes och misstänk
liggöra de samiska ledarna i renskötarnas ögon. Allt för att i så stor utsträckning som möjligt 
minimera eventuell kritik. Park menade att det endast var genom att dra fram alla dessa upp
gifter i o ffentligheten som en förändring av systemet kunde ske.125 Detta var dock krav som 
gick utöver vad som kunde framställas till JO. Där begränsades den samiska sidans krav till 
ett yrkade att länsstyrelsen skulle hållas till "ansvar för försummelse och oförstånd i ämbetet" 
och att vissa ekonomiska ersättningar och skadestånd skulle utges till de renägarna som drab
bats ekonomiskt av tvångsslakt. Lappfogde Malmström skulle hållas personligen ansvarig i 
den mån han kunde anses ha bidragit till de åtgärder som de klagande invände emot.126 

Det sätt på vilket landssekreteraren Ragnar Sundberg bemötte den samiska JO-anmälan in
dikerade att länsstyrelsen försökte framställa denna som oviktig, obetydlig och fullkomligt 
inkorrekt. Han menade att såväl lappfogde Malmström "som Länsstyrelsen ha många andra 
och betydligt angelägnare saker att syssla med".127 Att besvara anklagelserna i "denna vidlyf
tiga och av vrängda uppgifter vimlande sak" var på intet sätt deras viktigaste prioritering.1281 
sina kontakter med JO ville uppenbarligen Sundberg tona ner betydelsen av anmälningen, 
men i själva verket såg tjänstemännen mycket allvarligt på de anklagelser som framfördes mot 
dem. Länsstyrelsen och framför allt lappfogde Malmström lade ner stor möda på att bemöta 
de påståenden vilka framfördes i de samiska inlagorna till JO. 

I grunden avvisades samtliga anklagelser från de klagande av både länsstyrelsen och lapp
fogde Malmström och den samiska kritiken beskrevs som obefogad och osaklig. Lappfogden 
bestred bestämt att inflyttningen av Karesuandosamer till Aijeplog hade inneburit någon 
överbelastning av renbetesmarkerna i socknen. Ännu i mitten på 1920-talet, sedan inflyttning
arna hade avslutats, låg renantalet under vad som kunde betraktas som en full beläggning av 
betesmarkerna enligt Malmström. I sak diskuterades dock inte Aijeplogssamernas försök un
der 1920-talet att få länsmyndigheterna att agera i frågan eller vilket ansvar länsmyndigheter
nas hade för problemen inom renskötseln. Malmström framhöll i stället renskötarnas slappa 
vård av renarna och ovilja att sälja som orsaker till dagens problem. Länsmyndigheterna hade 
under flera års tid förgäves försökt förmå renskötarna att frivilligt minska renantalet. Inför den 
nu genomförda tvångsslakten hade renskötarna blivit hörda i laga ordning. Den starka reaktio
nen från deras sida var därför snarare betingad av att de inte hade trott att föreläggandena 
skulle verkställas och inte av att de skulle ha varit obekanta med länsstyrelsens strävanden och 
planer på detta område. Att lapptjänstemännen omedelbart hade inlett tvångsförsäljningen av 
renar när renskötarnas frist på två veckor hade löpt ut, berodde på att myndigheterna i så stor 
utsträckning som möjligt ville utnyttja den gynnsammare delen av slaktsäsongen. Arbetet ha
de dock inledningsvis koncentrerats till andra socknar och andras hjordar, varför renskötarna 
ändå hade haft gott om tid att genomföra slaktningen i den egna hemmahjorden. Något krav 
på besvärshänvisning hade heller inte framförts i samband med föreläggandena och inte heller 
hade någon av renskötarna anfört besvär mot länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsen menade där
för att någon besvärshänvisning uppenbarligen inte hade behövts. Renantalet var så stort att en 
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minskning var absolut nödvändig och denna hade riktats mot de renskötare som saknade flest 
renvaktare. Detta objektiva kriterium hade varit avgörande för vilka som hade ålagts att mins
ka sitt renantal varför anklagelserna för partiskhet avfärdades.129 

Länsmyndigheternas helhetsomdöme rörande de samiska framställningarna till JO var ge
nomgående negativt. Lappfogde Malmström menade att de samiska skrivelserna innehöll en 
rad felaktigheter och att det rörde sig om medvetet osanna uppgifter i ett försök att lura JO. 
Lappfogden ansåg att detta var ett verk av Park som använde samma taktik i pressen i sina 
attacker mot lappväsendet. Malmström ställde sig även mycket kritisk till det sätt på vilket 
anmärkningarna mot lappväsendet hade framförts och detta gällde inte minst den kritik som 
direkt riktades mot honom själv. På ett flertal punkter ansåg lappfogden att de anmärkningar 
som gjorts mot honom var av kränkande natur. Han bestred bestämt alla påståenden rörande 
hans alltför bristande kunskaper och erfarenhet att kunna inneha lappfogdetjänsten. Malm
ström menade att denna typ av angrepp mot lappväsendet borde stävjas om inte myndighetens 
auktoritet gentemot renskötarna skulle riskera att undergrävas.130 Inte heller länsstyrelsen kun
de se några reella objektiva orsaker till den samiska inlagan till JO, utan hävdade att det här 
rörde sig om ett försvar av de stora renägarna på bekostnad av de mindre. De huvudsakliga 
orsakerna till konflikterna kring tvångsslakten med den påföljande JO-anmälningen låg enligt 
länsstyrelsen i stället hos samerna själva och framför allt hos Park: 

Man kan tämligen visst gå ut ifrån , att lapparnas allmänna oförmåga av objektivt bedöm ande här 
utlöst sig i egoistiskt tänkande, oc h att en skrupelfri agitation här haft en tacksam jordmå n, ytter
ligare beredd av den av myndighetens ingripande sårade stoltheten.131 

Samerna beskrevs av länsstyrelsen som detta "lättrörda naturfolk" vilket hade blivit förlett av 
Gustav Park som enbart agerade egennyttigt. De betraktades alltså som oförmögna att själva 
kunna, eller vilja, opponera sig mot lappväsendets åtgärder. Även lappfogde Malmström me
nade att Park talade i egen sak och att skrivelsernas undertecknare förmodligen inte förstod 
eller kände till innehållet. Att ett antal Karesuandosamer hade undertecknat anmälningen, trots 
att deras renskötsel kritiserades hårt, fick därigenom sin förklaring. Både länsstyrelsen och 
Malmström var dessutom noga med att betona att långt ifrån alla samer stödde Park. På 
många håll bland både ijäll- och skogssamerna i området, och då framför allt bland de mindre 
renägarna, fanns en stor förståelse för behovet av minskningar av renhjordarna och en önskan 
att fa ordning inom renskötseln. Det var därför många samer som enligt länsstyrelsen tog av
stånd från denna aktion ledd av Park och olika exempel lyftes fram för att visa på samisk op
position mot honom. Länsstyrelsen framhöll dessutom att samma vinter som tvångsslakten 
genomfördes i Arjeplog hade samerna i de fyra nordligaste lappbyarna ålagts att nedslakta 
drygt 9.200 renar, vilket de också genomförde utan att lappväsendet behövde ingripa med 
tvångsåtgärder. Renskötarna i dessa byar, framför allt de tre nordligaste, framhölls som före
dömen och framstod som modeller för den lojale och genuine renskötande nomaden, långt 
från protester och förvecklingar eller obehörig påverkan.132 Däremot erkände länsstyrelsen att 
Parks aktioner hade medfört ett ökat motstånd bland vissa renskötare mot lappväsendets åt
gärder, ett motstånd som dock var långt ifrån allmänt. Parks agitation kunde därför innebära 
att lappväsendets auktoritet undergrävdes något som i sin tur skapade problem för framtiden. 
Länsstyrelsen ställde sig mycket kritisk till att denna typ av agerande kunde ske obehindrat: 

Den utgör i själva verket ett förnyat exempel på hur litet man i detta land behöver frukta för att 
kasta fram beskyllningar mot ansvariga myndigheter för åtgöranden i tjänsten: konstateras be
skyllningarna vara ovederhäftiga, medför detta ändock ingen påföljd för den klandrande. En dylik 
mentalitet har icke varit främmande för klagoskriftens författare [...].133 
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I sitt utslag i målet 1934 gick JO på länsmyndigheternas linje och fann ingen orsak att kritise
ra vare sig länsstyrelsen eller lappväsendet. JO hade framfor allt övervägt att lämna erinringar 
rörande att tvångsslakten inletts före besvärstidens utgång, men även rörande att vitesföreläg
ganden inte tillgripits som en första åtgärd. JO ansåg dock att det var oklart om tvångsslakten 
hade inletts före besvärstidens utgång och menade dessutom att inga ansatser hade gjorts från 
de förelagda renskötarna att anföra besvär över besluten. Även om besvär hade anförts hade 
detta inte kunnat leda till en ändring av beslutet. Angående frågan om vitesförelägganden 
förmodade JO att detta skulle ha blivit resultatlöst. Dessa punkter sågs dessutom som relativt 
obetydliga och JO hyste den åsikten att det inte var någon "nytta med att - så här långt efteråt 
- ge KB denna näsbränna." På de övriga punkterna såg JO ingen orsak att klandra länsmyn
digheternas agerande och slutresultatet blev därför att länsmyndigheterna helt friades från 

Källor: Skrivelse från Riksdagens Justitieombudsman till länsstyrelsen i Norrbotten, 11/5 1934. NLL, D I b: 15, 
HLA (figuren till vänster); Avskrift av skrivelse från Riksdagens Justitieombudsman till länsstyrelsen i Norr
botten, 11/5 1934. LNSA, E:lb, HLA (figuren till höger). Troligen ritade av landssekreterare Sundberg. Figu
rerna har förstorats. 

Att lättnaden över JO:s beslut var stor på länsstyrelsen framgick tydligt och gav utslag i en 
viss skadeglädje, något som inte minst visade sig av de små streckgubbar som har ritats på 
skrivelsen från JO och den avskrift av denna som lappfogde Malmström erhöll. 

Park anmäls till Domkapitlet 
I samband med JO-anmälan anmäldes Gustav Park till Domkapitlet i Luleå av lappfogde 
Malmström. Park anklagades för att vid lappfogdesammanträdet i Arjeplog i februari 1933 ha 
uppmuntrat renskötarna att uppge ett felaktigt renantal till renlängden. Han beskylldes dess
utom för att ha försökt förmå en av de närvarande renskötarna, som inte ville följa Parks linje, 
att ändra sina uppgifter. Det var denne renskötare som hade anmält Parks agerande till lapp
fogden. Malmström menade att Park, genom sin allmänna agitation mot lappväsendet, upp
viglade renskötarna mot myndigheten vilket på lång sikt var skadligt för arbetet inom rensköt
seln: "Hans verksamhet angriper den lagliga ordningen på renskötselns område på ett för sta
ten farligt sätt." Lappfogden ville därför att Domkapitlet skulle informeras om Parks aktivite
ter.135 Som en följd av Malmströms anmälan inkrävde Domkapitlet en förklaring av kyrko
herden. I sin svarsskrift avvisade Park beskyllningarna mot honom, som han betecknade som 
obegripliga och helt tagna ur luften. Han var påtagligt irriterad över att detta hade dragits inför 
Domkapitlet vilket i grunden var felaktigt eftersom anklagelserna mot honom inte berörde 
hans tjänsteutövning.136 Den enda orsak som Park själv kunde se till denna anmälan var 
hämndlystnad från lappfogdens sida och syftet var också tydligt: 

ansvar. 134 
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Den enda förklaringen synes mig därför vara den, att denna anmälningsak tion tyckes vara ett för
sök att förmå Högvärdiga Domkapitlet att sät ta munlås på mig och alltså på detta sätt beröva mig 
den personliga yttrandefrihet, som varje medborgare äger i denna frihetens stamort på jorden.137 

Tomasson berörde anmälan mot Park i en artikel i SET. Han var upprörd över lappväsendets 
arbetsmetoder och menade att anmälan var "nog så belysande för självtillräckligheten hos den 
norrbottniska lappadministrationen och dess arbete att med sitt konstgjorda rusthåll oinskränkt 
vilja utöva förmynderskapet över samerna." Den var helt enkelt ett resultat av "ett skumrask
arbete". Tomasson ansåg att anmälan var ett utslag av den prestigeförlust lappväsendet drab
bats av genom att tvångsslakten inte kunde genomföras fullt ut. Han trodde dessutom att 
verkningarna av detta hade blivit än mer kännbara genom att det var en same som hade tagit 
upp kampen mot lappväsendet och dess metoder. Myndigheten upplevde ett hot mot sin auk
toritet och agerade därefter.138 Domkapitlet lämnade, efter Parks förklaring, saken utan åtgärd. 

Att Park anmäldes till Domkapitlet under JO:s behandling av tvångsslakten var inte någon 
tillfällighet och detta rapporterades också från länsstyrelsens sida till JO.139 Malmströms och 
länsstyrelsens agerande i detta fall hade ett tydligt samband med den pågående konflikten och 
kan ses som ytterligare ett sätt på vilket länsmyndigheterna i Norrbotten försökte diskreditera 
Park och undergräva hans ställning. Att anmälningen mot Park hade sitt ursprung från en av 
renskötarna i Aijeplog visade också på en splittring bland samerna i Aijeplog, där inte alla 
stödde Parks hårda linje. Detta hade troligen sin grund i JO-anmälan då renskötaren, som an
mälde Park till lappfogden, var en av de som där hade utpekats som privilegierad av lapp
väsendet. Hans anmälan kan därför ha varit ett försök att revanschera sig för detta. Park såg 
själv detta som en trolig förklaring.140 Att Park tog illa vid sig av anklagelserna framgick tyd
ligt. Han uppfattade anmälningen som ärekränkande, och genom att frågan både hade dragits 
inför JO och uppmärksammats i tidningarna innebar detta att hans heder ifrågasattes offent
ligt. Park såg det som mycket anmärkningsvärt att länsstyrelsen i Norrbotten uppfattade sig så 
angripen och förföljd av honom och renskötarna i Aijeplog att den tillgrep denna typ av meto
der för att freda sig. Han beskrev detta som en ren skrämselpolitik från länsstyrelsens sida.141 

Renlängdsåtalen 
Ytterligare en följd av kontroverserna i samband med lappfogdesammanträdet i Aijeplog i 
februari 1933 var att ett stort antal av renskötarna i Aijeplog 1934 anmäldes för åtal av lapp
fogde Malmström för att ha lämnat felaktiga uppgifter till renlängderna. Vid renräkningen 
1934 hade det visat sig att renantalet för många av renskötarna klart översteg de siffror som 
angivits till renlängden 1933. För vissa låg skillnaden på långt över 100 procent. Några svå
righeter med att uppge rätt antal renar till renlängden kunde lappfogden inte se. Det var bara 
att ta uppgiften från föregående års renlängd, öka på den med kalvprocenten samt eventuella 
inköpta renar och att därefter minska denna summa med slaktade renar samt beräknade för
luster. Därigenom kunde renantalet beräknas även om renhjorden var skingrad. Malmström 
menade att renskötarna medvetet angivit för låga siffror, dels för a tt undvika tvångsslaktningar 
före renräkningen, dels för att undvika åtal på grund av brister i renvaktarantalet. Han menade 
att detta agerande inte kunde tolereras: "Den uppenbara oärlighet, lapparna enligt ovanstående 
gjort sig skyldiga till, kan under inga förhållanden tålas; vederbörande måste ovillkorligen 
befordras till laga näpst." Lappfogden vände sig därför till landsfiskalen i Aijeplog med en 
begäran att denne skulle väcka åtal mot de renskötare i Aijeplog, vars renantal enligt renräk
ningen låg minst 40 procent över det antal de uppgivit till renlängden 1933. Sammanlagt åta
lades 23 av renskötarna i Aijeplog för denna förseelse.142 

Tretton av åtalen, samtliga rörande Karesuandosamer, avgjordes redan i november 1934. 
Tre av de åtalade bestred åtalet, medan de övriga förklarade sig skyldiga. Samtliga fälldes och 

186 



dömdes till böter på mellan 100-300 kronor av Häradsrätten. Enligt Lars Rensund hade de 
åtalade Karesuandosamerna skrämts av lappfogden vilket var orsaken till att så många erkän
de. Två av dessa fall kom dock att överklagas till Svea Hovrätt 1935 eftersom renskötarna 
själva inte hade varit närvarande vid lappfogdesammanträdet när uppgifterna om deras ren
innehav hade införts i renlängden. Beroende på detta beslutade Hovrätten att återförvisa fallen 
till Häradsrätten, där åtminstone den ene blev frikänd 1937. Denne fick dock själv stå för sina 
kostnader i målet.143 

De övrig tio fallen, där nio av de åtalade var Aijeplogssamer, avgjordes av Häradsrätten 
1935 med Umeåadvokaten Sven Hallström som renskötarnas företrädare. De svarande bestred 
åtalet och hävdade att uppgifterna till renlängden 1933 lämnats i god tro. På grund av de 
mycket svåra väderleksförhållandena vintern 1932-1933 hade renhjordarna skingrats och det 
var därför svårt för renskötarna att överblicka hur många renar de fortfarande hade kvar och 
flertalet fruktade stora förluster. Renskötarna hade därför uppgivit hur stort renantal de upp
skattade att de hade inom den egna byns betesområden. Övriga renar saknade de kännedom 
om och kunde därför heller inte räkna med att återfå. De svarande menade att detta var helt i 
enlighet med föreskrifterna i såväl renbeteslagen som byordningarna och krävde att frikännas 
från åtalet samt att deras rättegångskostnader skulle ersättas av åklagaren och lappfogden. De 
fick stöd i denna fråga av den förre lappfogden i Västerbotten, Gustaf Lindström, som menade 
att de svarandes syn på upprättandet av renlängden var i enlighet med hur denna fråga hade 
hanterats i Västerbotten under sin egen och sina företrädares tid som lappfogdar. De svarandes 
uppgifter tillbakavisades av lappfogde Malmström som helt felaktiga och han menade att det 
endast var uppenbar tredska från renskötarnas sida som hade legat bakom de felaktiga upp
gifterna till renlängden. Att Malmström höll Gustav Park som personligen ansvarig för detta 
var tydligt, även om han inte förde fram några direkta anklagelser på den punkten. Två av 
åtalen lades ner av åklagaren, eftersom det kunde bevisas att de åtalade hade köpt in ett stort 
antal renar. Det ena fullföljdes trots detta av försvaret som krävde att den åtalades rättegångs
kostnader skulle ersättas. Häradsrätten beslutade dock att den åtalade själv skulle stå för sina 
kostnader. Av de kvarvarande åtta åtalade friade Häradsrätten i ett fall eftersom den åtalade 
inte hade varit närvarande när renlängden upprättades, men även denne ålades att själv stå för 
sina kostnader. De övriga fälldes för att ha lämnat medvetet oriktiga uppgifter till renlängden 
och dömdes till böter på mellan 25-100 kronor samt att erlägga åklagarens vittneslöner.144 

Trots att de utdömda böterna var klart lägre än för de tidigare dömda Karesuandosamerna 
var besvikelsen stor. Samtliga nio mål som hade fullföljts i Häradsrätten överklagades därför 
till Svea Hovrätt. De två som hade friats i Häradsrätten fick sina domar bekräftade i Hovrät
ten, den ene fick dessutom sina rättegångskostnader ersatta. Av de övriga sju åtalade friade 
Hovrätten fem med motiveringen att det inte kunde bevisas att de medvetet lämnat oriktiga 
uppgifter. De två kvarvarande fick däremot sina domar fastställda av Hovrätten. Här ansågs 
skillnaderna mellan det anmälda och det verkliga renantalet vara så stort att de åtalade måste 
ha varit medvetna om att de uppgifter de lämnade var felaktiga.145 Lappfogde Malmström var 
missnöjd med Hovrättens utslag och vände sig därför till länsstyrelsen med en anhållan om att 
fallen skulle överklagas till regeringen, men beslutet blev att inte fullfölja målet.146 Hovrättens 
utslag var en klar seger för den samiska sidan i sakfrågan samtidigt som den innebar en pres
tigeförlust för lappväsendet. På samma gång innebar utslaget en förlust i lagtolkningsfrågan 
för den samiska sidan. Renskötarna hade endast friats för att det inte kunde bevisas att de 
medvetet lämnat felaktiga uppgifter och för att diskrepansen mellan renlängdsuppgifterna och 
renräkningsresultatet ansågs ligga inom en acceptabel felmarginal. Därmed godtogs lappfog
dens tolkning av lagens föreskrifter, vilket också visade sig genom att de två renskötare som 
hade haft den största diskrepansen fälldes även i Hovrätten. 

Bland de åtalade Aijeplogssamerna återfanns två bröder till Gustav Park och han var själv 
mycket aktiv bakom kulisserna i dessa rättegångar. Han försåg Hallström med material och 
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upplysningar och han resonerade med honom kring hur målen på bästa sätt skulle läggas upp. 
Att målen fullföljdes till Hovrätten berodde till viss del på Park, som genom sitt inflytande 
kunde lugna renskötarna vilka var oroliga för kostnaderna för ett överklagande. Det var också 
Park som låg bakom överklagandet för de två Karesuandosamerna som inte hade varit närva
rande när renlängderna upprättades och i det ena fallet betalade Park dessutom själv rätte
gångskostnaderna.147 Han var mycket bekymrad över lappväsendets agerande som han ansåg 
var orimligt. Behovet av att samerna höll ihop var därför viktigare än någonsin tidigare om 
dessa åtal skulle kunna bemötas.148 Parks starka engagemang i rättegångarna kom upp till ytan 
när lappfogde Malmström i Häradsrätten lade fram vissa av de åtalades deklarationer som 
bevisning i målen. Detta agerande från Malmströms sida väckte stor förvåning vid tinget och 
utsattes för mycket stark kritik från Park. Han menade att lappfogden genom detta på ett 
mycket påtagligt sätt frångick samernas rätt till personlig sekretess och integritet kring dessa 
frågor. Enligt Park var detta återigen ett bevis på det orimliga med uppbyggnaden av hela 
lappväsendet som myndighet för renskötseln och dess utövare. Inför denna myndighet var 
samerna helt rättslösa, de var hjälplösa föremål för godtycklig behandling från lapptjänste
männens sida. Lappfogdens agerande försvarades dock från länsstyrelsens sida genom lands
sekreterare Sundberg. En mindre tidningsdebatt uppstod i frågan mellan Park och Sundberg, 
där Park avfärdade Sundbergs argument och anklagade landssekreteraren för stor okunskap 
rörande renskötseln.149 

På många sätt blev dessa rättegångar en kamp mellan Gustav Park, genom Sven Hallström, 
och lappfogde Malmström som länsmyndigheternas representant. För Park gällde det att fa 
sina tolkningar av renbeteslagens och byordningens föreskrifter accepterade. För Malmström 
och länsmyndigheterna gällde det att bibehålla tolkningsföreträdet i frågor rörande ren
beteslagstiftningen intakt samt att bestraffa de renskötare som följde Park och samtidigt satte 
sig upp mot länsmyndigheterna. Lappväsendets auktoritet gentemot renskötarna i Aijeplog 
skulle återupprättas. Park menade att renbeteslagen och byordningen utgick från att rensköt
seln skulle bedrivas med en intensiv metod vilket var synonymt med den "goda" renskötsel 
som 1919 års lappkommitté, där Park ingick som ledamot, hade eftersträvat. Det var utifrån 
dessa föreställningar lagstiftningens föreskrifter skulle tolkas. Att termerna intensiv och ex
tensiv renskötsel inte förekom i vare sig lagstiftningen eller förarbetena berodde enligt Park 
helt enkelt på att den typ av problem som uppkommit till följd av kollisionen mellan dessa 
båda metoder ännu inte hade visat sig i n ågon större utsträckning. Därför utgicks det à priori 
från att det var den intensiva renskötseln som bedrevs och som skulle eftersträvas. Malmström 
hävdade å sin sida att lagstiftningen inte gjorde skillnad mellan intensiv och extensiv rensköt
sel helt enkelt på grund av att ingen av metoderna förordades. Utifrån givna förutsättningar 
kunde båda metoderna accepteras och det var därför fel att binda lagstiftningen till endera av 
dem. Länsmyndigheterna fick stöd för sin tolkning av lagstiftningen, men lyckades däremot 
inte fullt ut i sin föresats att bestraffa de tredskande renskötarna. Rättegångarna var i mångt 
och mycket en fortsättning av JO-anmälan. Återigen kom frågan om tvångsförflyttningarna, 
problemen inom renskötseln samt länsmyndigheternas ansvar för situationen upp. Inte heller 
denna gång kunde dock länsmyndigheterna förmås att på allvar diskutera frågan. 

Renskötselns kris stärker länsmyndigheternas maktställning 
Länsmyndigheterna i Norrbotten oroades uppenbarligen av det motstånd de mötte från ren
skötarna i Aijeplog. Protester mot tvångsslakten, JO-anmälningen och andra incidenter för
sämrade möjligheterna för länsmyndigheterna att i lugn och ro arbeta med att återfå kontrollen 
över renskötseln i området. Näringens stora problem under 1930-talet hjälpte emellertid 
länsmyndigheterna att återigen stärka sitt grepp. När ett antal av renskötarna i Aijeplog gick in 
med en petition till regeringen i böljan av 1933 angående renbeteskonventionens negativa 
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verkningar för renskötseln i området, var länsstyrelsen mycket avvisande i sitt remissyttrande. 
I petitionen framfördes önskemål om att förhandlingar skulle upptas med Norge i syfte att 
åstadkomma tillfällig lindring i tillämpningen av konventionens bestämmelser på grund av att 
svåra väderleksförhållanden rått under vintern, eller alternativt att de betesavgifter som ren
skötarna skulle erlägga täcktes med statsmedel. Länsstyrelsen hävdade bestämt att lösningen 
på problemen låg i en minskning av renantalet i socknen. Något behov av förhandlingar med 
norska myndigheter fanns därför inte och länsstyrelsen kunde heller inte acceptera att be
tesavgifterna skulle erläggas av staten och inte av renägarna. När fördelningen av betesavgif
terna hade skett mellan renägarna kunde länsstyrelsen möjligen tänka sig att staten skulle 
täcka vissa av deras utgifter, men detta skulle inte ske generellt utan endast efter en individu
ell prövning i varje enskilt fall.150 Länsstyrelsen framhöll också att 

därest länsstyrelsen far i fred s yssla med nyss angivna [renminskning] och andra planer ade åtgär
der till renskötselns ordnande inom Arjepluog, oordningarna på detta område skola upphöra och 
därmed också bekymmer av nu föreliggande slag.151 

Länsstyrelsens svar väckte stor förvåning och orsakade stor besvikelse bland renskötarna.152 

Lappfogde Malmström hade däremot i sitt yttrande varit mer förstående gentemot renskötar
nas krav. Han vitsordade personligen de stora problem som vädret hade medfört för rensköt
selns bedrivande och intygade att renskötarna hade gjort vad som stod i deras makt för att 
förhindra den uppkomna situationen. Kravet på förhandlingar med de norska myndigheterna 
angående lättnader i betesavgifterna stöddes därför av Malmström.153 När JO-anmälningen 
under 1933 blev allt mer aktuell förändrades dock tonfallet hos Malmström och hans åsikter i 
frågan började gå i l inje med länsstyrelsens. När lappfogden i december 1933 återigen skulle 
yttra sig angående framställningar rörande norska krav på betesavgifter vintern 1932-1933 
hävdade han att vädret endast varit en bidragande orsak till problemen och att den avgörande 
orsaken till reninvasionerna var "för mycket renar - för litet renvaktare." Malmström framhöll 
att det var detta problem länsmyndigheterna hade försökt att komma till rätta med genom 
tvångsslakten, men på grund av motståndet från renskötarnas sida mot minskningen kunde 
denna inte genomföras fullt ut. Renskötarna hade därför själva huvudansvaret för den proble
matiska situationen även om lappfogden konstaterade att motståndet mot tvångsslakten inte 
härrörde från renskötarna själva.154 

När renskötare i Arjeplog vid senare tillfällen under 1930-talet, i takt med att näringens 
tilltagande problem blev mer påtagliga, återkom med framställningar om befrielse från be
tesavgifter till Norge vidhöll länsmyndigheterna sin restriktiva linje. Generella åtgärder ac
cepterades inte, men däremot kunde länsmyndigheterna tänka sig att i vissa fall låta staten 
träda emellan och erlägga betesavgifterna. Detta kunde endast ske efter noga övervägande av 
omständigheterna i de enskilda fallen och på länsmyndigheternas initiativ. Denna restriktiva 
linje kunde dock inte bibehållas i det långa loppet på grund av renskötselns stora problem 
under 1930-talet. I slutändan beslutade länsstyrelsen att låta täcka en del av betesavgifterna 
med statsmedel eftersom många renskötare, framför allt på grund av nedgången i renantalet, 
helt enkelt inte förmådde att betala. Trots detta hade renskötarna i Arjeplog sammanlagt erlagt 
nästan 77.500 kronor i betesavgifter fram till 1937. Länsmyndigheterna framhöll även fort
sättningsvis att grundorsaken till de påförda avgifterna i första hand låg hos renskötarna själ
va, medan väderleksförhållandena enbart var en bidragande orsak.155 Frågan om tillfällig lind
ring av renbeteskonventionens tillämpning återkom vid senare tillfällen. På länsstyrelsens 
initiativ utverkades tillfällig dispens från konventionsbestämmelserna, dels vintern 1935-1936 
för de fyra nordligaste lappbyarna, dels vintern 1938-1939 för renskötarna i Aijeplog.156 

Länsmyndigheternas agerande i dessa fall kan betraktas ur ett maktperspektiv, där de en
skilda renskötarna hamnade i en beroendeställning gentemot myndigheterna. Länsstyrelsens 
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vägran att ställa sig bakom förslaget om förhandlingar, med hänvisning till att det var genom 
renminskningar som problemen inom renskötseln i socknen skulle lösas, var en tydlig marke
ring mot det motstånd länsstyrelsen hade mött i frågan. Genom denna vägran kom också stora 
betesavgifter att utkrävas av ett stort antal renskötare. För många var betesavgifterna alltför 
höga för att de skulle kunna erlägga dem. Därmed minskade även sannolikheten att renskötar
na skulle våga opponera sig mot länsstyrelsens och lappfogdens åtgärder eftersom de som 
avgjorde vem som skulle beviljas avkortning på betesavgifterna. Krisen inom renskötseln ut
nyttjades som ett starkt påtryckningsmedel i länsmyndigheternas händer och renskötarnas 
situation var därigenom mycket utsatt. Även i fråga om den nödhjälp som böljade delas ut 
bland renskötarna under andra halvan av 1930-talet gjordes liknande markeringar från 
länsmyndigheternas sida. Hjälpen skulle endast tillkomma sådana renskötare som utan egen 
förskyllan hade hamnat i en utsatt situation. Det var alltså enbart "goda" renskötare, enligt 
länsmyndigheternas bedömning, som skulle tilldelas hjälp. "Försumliga" renskötare fick vän
da sig till fattigvårdsmyndigheterna i socknen eller försöija sig på annat sätt. Länsmyndig
heterna klargjorde även att de förväntade sig motprestationer i form av en mer omsorgsfull 
och noggrann renskötsel från de renskötare som erhöll hjälp.157 Med viss belåtenhet hävdade 
länsstyrelsen mot slutet av 1930-talet och böljan av 1940-talet att renskötseln uppvisade klara 
tendenser till uppryckning och förbättring. Hjordarna var mindre och vården av dessa bättre. 
Detta tillskrevs länsmyndigheternas idoga arbete med att komma till rätta med problemen.158 

Samisk politisk aktivitet 
I början av 1930-talet var frågan om tendensen från slutet av 1920-talet, då samerörelsen bör
jade återhämta sig efter nedgångsåren i mitten på decenniet, skulle fortsätta. Inledningsvis 
tycktes utvecklingen inte gå i den riktningen. Genom tvångsslakten i Arjeplog och de för
vecklingar som följde på denna, samt genom den ekonomiska depressionens verkningar tog 
utvecklingen ny fart. 1930-talet kom därför att präglas av en växande politisk mobilisering 
och aktivitet bland samerna, en mobilisering som till största delen kanaliserades utanför de 
existerande sameorganisationerna. Av de ursprungliga sameföreningarna var det endast fyra 
som med säkerhet fortfarande var aktiva under 1930-talet, nämligen Offerdal, Frostviken, 
Vilhelmina-Åsele samt Arvidsjaur. Dessa fick 1935 sällskap av en nygammal förening, när 
bland andra Lars Rensund var med och blåste liv i Aijeplogs insomnade sameförening. Två år 
senare bildades också den första sameföreningen i de nordligare delarna av Norrbotten när 
Jukkasjärvi sameförening konstituerades.159 Av dessa var framför allt föreningen i Arvidsjaur 
synnerligen aktiv, med regelbundna hänvändelser till länsmyndigheterna och i v issa fall även 
till centralmyndigheterna.160 Sameföreningarna var dock inte drivande i den utveckling som 
skedde under 1930-talet. Här var det i stället framför allt Tomasson och Park som kom att ha 
ledande och pådrivande roller och även SET kom att ha en framträdande position. Under des
sa år återkom Tomasson med visioner om en stark samerörelse och konturerna till ett nytt och 
mer utarbetat samepolitiskt program kan skönjas i hans artiklar. 

Ett samepolitiskt program 
Tomasson utnyttjade skickligt den turbulenta situationen kring tvångsslakten i Arjeplog för att 
föra fram sin syn på den svenska samepolitiken och lappadministrationens roll och funktion. 
Han presenterade samtidigt alternativa lösningar på samefrågan, ett eget samepolitiskt pro
gram. Tomasson ville i g runden förändra den svenska samepolitiken. Han betvivlade inte att 
de svenska politikerna och tjänstemännen hade goda avsikter med sina åtgärder på det same
politiska området. Däremot saknade de nödvändiga kunskaper om och insikter i samiska för
hållanden och samisk kultur. Ett exempel på detta var samepolitikens fokusering på rensköt
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selnäringen och dess intressen. Kommittéer, experter, politiker och tjänstemän arbetade i tron 
att om bara renskötseln kunde ordnas skulle samefrågan vara löst. Enligt Tomasson bottnade 
detta till stor del i en bristande insikt i sakfrågan. Samefrågan behövde därför ges en bredare 
inriktning än enbart renskötseln, eftersom denna näring inte kunde försörja hela den samiska 
befolkningen. Åtgärder behövde vidtas för att slussa över övertaliga personer från renskötseln 
till framför allt jordbruket. Ett viktigt steg för att uppnå detta skulle vara att omorganisera 
undervisningen i nomadskolorna så att denna i lika hög grad inriktades på att samebarnen 
skulle gå vidare till jordbrukaryrket som till renskötseln. Tomasson lyfte återigen fram en sa
misk representation i riksdagen som en lösning på problemet med de bristande kunskaperna 
hos de politiska beslutsfattarna. Trots att Lindhagens motioner i frågan 1920 och 1930 inte 
hade vunnit tillräckligt stöd i riksdagen, menade Tomasson att detta var en avgörande fråga 
för samernas möjligheter att kunna påverka ärenden som berörde dem. Genom samiska repre
sentanter i riksdagen skulle sakkunskap på det samiska området garanteras, och samerna 
skulle dessutom ha egna representanter som kunde föra upp frågor på den politiska dagord
ningen. Tomasson såg detta som en viktig symbolfråga för samerna, vilket skulle kunna stärka 
deras självkänsla och deras intresse att delta i de politiska besluten.161 Den särställning samer
na intog borde motivera en sådan representation: 

Här gäller det ju ändock en befolkningsgrupp, som står i en särklass, ett folk som på grund av 
olidliga förhållanden trängts tillbaka och allvarligt hotas till sin existens. Det gäller också en 
grupp svenska medborgare, som utgör en del av vår kultur och som strävar efter att i socialt hän
seende kunna mäta sig med andra. Ävenledes har det vid många tillfällen visat sig att lapplag
stiftningen med sina ofta vidtagna revisioner ej kan giva samefolket rättvisa eller ordna förhål
landena så att de lända landet och det folk, varom det är fråga, till godo.162 

En samisk representation i riksdagen var också en väg att komma till rätta med de problem 
Tomasson såg i lapplagstiftningen och lappadministrationen. Han upprepade här sin kritik av 
1928 års renbeteslag vilken enligt honom var alltför inriktad på att med stränga lagföreskrifter 
och tvångsmedel försöka reglera renskötseln. Lagstiftningen borde i stället vara inriktad på att 
genom samförstånd och mer insiktsfulla regler skapa positiva förutsättningar för en framtida 
renskötsel. Även lappadministrationen och dess roll och funktioner skulle då behöva föränd
ras. Tomasson menade att lappväsendet allt mer hade utvecklats mot att övervaka samerna 
och renskötseln och tillkomsten av tillsyningsmannatjänsterna på 1910-talet hade förstärkt 
dessa tendenser. Med den rådande lagstiftningen var renskötarna dessutom helt beroende av 
lapp tjänstemännen. Dessa skulle bevaka renskötarnas intressen utåt och Tomasson menade att 
samerna hade små möjligheter att påverka dem. Lapptjänstemännens åsikter och inställning i 
olika frågor fick i stället gälla som samernas åsikter. I regel saknade dessvärre lapptjänste
männen nödvändiga kunskaper om samiska förhållanden i allmänhet och renskötseln i syn
nerhet, varför deras åtgärder och beslut många gånger orsakade irritation i renskötarleden. 
Detta medförde att renskötarna kände ett bristande förtroende för sin egen administration, 
något som Tomasson såg som olyckligt. Lappväsendet behövde därför förändras i grunden. 
En ny administration borde skapas, vilken i likhet med lagstiftningen skulle vara inriktad på 
att genom samarbete och samförstånd med renskötarna arbeta fram de bästa lösningarna för 
näringen. Härigenom skulle renskötarnas sakkunskap bättre kunna tillvaratas. En ny administ
ration krävde dock även nya kunniga tjänstemän.163 Tomasson förde inte explicit fram kravet 
att dessa borde vara samer, men de bristande kunskaperna han menade fanns hos de svenska 
lapptjänstemännen antyder att han gärna såg denna lösning. Därmed hade han lämnat den för
siktiga hållning han hade haft gentemot lappadministrationen under 1920-talet och kritiserade 
nu på bred front myndigheten och dess arbete. Kritiken var främst riktad mot lappväsendet i 
Norrbotten, men hade generell giltighet för hela systemet med lappadministrationen.164 
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Tomasson fick ett tydligt stöd för sin kritik av lappväsendet. Förutom Park framförde även 
Rensund stark kritik mot myndigheten i SET : 

Våra viktigaste och ömtåligaste frågor avgöras av länsstyrelsen efter yttrande från lappfogden, 
som anses besitta den verkliga sakkunskapen i lappfrågor. Men lappfogden är icke den rätte 
auktoriteten härutinnan. Vi komma aldrig att erkänna hon om som förnämsta expert i renskötseln, 
ej heller lapptillsyningsmannen. Ett allmänt krav är att få till stånd en ändring i hela lappfogde
systemet. Det är vår existens och våra livsvillkor det gäller.165 

Också bland renskötarna framfördes uttalade krav på att samerna skulle få delta när lappfog
dar skulle tillsättas. Samer i Rautasvuoma presenterade krav i denna riktning 1931 och lik
nande tankegångar framfördes av Karin Stenberg när den första skogslappfogden hade tillsatts 
1932. Året därpå agerade samerna i Jämtland i samband med att tillsättandet av en ny lapp
fogde i länet diskuterades. Framför allt aktionen i Jämtland hade en bred uppslutning bland 
renskötarna i länet och principiella krav framfördes på att samerna vid framtida skiften på 
lappfogdetjänsterna generellt skulle ha rätt att förorda vem de ville se som ny innehavare av 
tjänsten.166 

Nyckeln till förverkligandet av detta program, låg enligt Tomasson hos samerna själva. 
Han menade att det var centralt att samerna slöt upp bakom dessa frågor och enigt förde fram 
dem som sina krav. Det var endast genom "samernas eniga vilja", genom starka opinionsytt
ringar och genom ett organiserat arbete som resultat kunde nås. Tomasson hade även för
hoppningar om att dessa opinionsyttringar skulle leda till förnyade försök att bilda samiska 
organisationer. En enig samisk opinion skulle kunna skapa grunden för förändringar i det po
litiska systemet, vilket i förlängningen skulle medföra att samerna skulle få en rättvis behand
ling, en möjlighet de saknade under de nuvarande förhållandena. Tomasson menade att det i 
längden var oförenligt med de demokratiska grundprinciperna i det svenska samhället att ha 
samerna satta under ett godtyckligt förmyndarvälde.167 

Lappdeputationen tar form 
Det var synpunkterna i Tomassons artiklar rörande den svenska samepolitiken som i s tor ut
sträckning utgjorde grunden för de krav den tidigare nämnda lappdeputationen förde fram vid 
sitt möte med regeringsföreträdare i november 1933. Deputationens resa till Stockholm före
gicks av en rad lokala opinionsmöten bland samerna. Dessa möten kan ses som ett direkt re
sultat av Tomassons artiklar där han uppmanade till opinionsbildande möten bland samerna 
för a tt ge en ökad tyngd bakom de krav han förde fram. Den första lokala aktionen bland sa
mebefolkningen skedde i Aijeplog i februari 1933. Mötet resulterade i en petition till rege
ringen undertecknad av 25 renskötare från området. I petitionen riktades kritik mot renbetes
konventionen vars stränga regler medförde stora kostnader för Arjeplogssamerna i form av 
betesavgifter till Norge. Aijep logs samernas aktion följdes under våren 1933 av ytterligare tre 
lokala möten i Lycksele, Östersund respektive Malå som anslöt sig till de synpunkter som 
framförts i petitionen. Samtidigt fördes flera av de punkter som Tomasson hade utvecklat i 
sina artiklar fram. Därmed var bollen i rullning. I juni 1933 höll sameföreningen i Vilhelmina 
ett större möte i Fatmomakke där kraven utvecklades och preciserades ytterligare. Protokollet 
från detta möte låg sedan till grund för ytterligare en lång rad samemöten runt om i Jämtland, 
Västerbotten och södra Norrbotten, där mötesdeltagarna anslöt sig till Fatmomakkemötets 
krav. Samtidigt utsågs representanter som skulle föra fram dessa krav till regeringen.168 Lapp
deputationen började ta form. 

Förutom Tomasson kom även Park, som under denna tid arbetade mycket med JO-
anmälningen, att bli engagerad i det förberedande arbetet inför deputationen. Därmed fick 
renbeteskonventionen och förhållandena i Aijeplog troligen ett större utrymme än de annars 
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hade fatt. Genom intensiva kontakter med Rensund försökte Park säkerställa att samerna i 
Arjeplog skulle vara representerade i deputationen. Park var även mycket engagerad i vilket 
intryck som deputationen skulle ge. När resan ner till Stockholm började närma sig skickade 
han de sista instruktionerna till Rensund som uppmanades att bära sin samedräkt vid uppvakt
ningen, i syfte att tydligt markera att han var en nomad och representant för samerna i Arje-
plog.169 Park var obekant med själva begreppet etnisk markör, men han var fullt införstådd 
med den innebörd och det symbolvärde som en etnisk markör kunde förmedla. I början på 
november samlades lappdeputationen, sex man stark, i Stockholm. 

Jag har tidigare berört deputationens krav rörande lapputredningen. De deputerade fram
förde dock även en rad andra krav på åtgärder för att förbättra villkoren för samerna i allmän
het och för renskötseln i synnerhet. Renbeteskonventionen med Norge pekades ut som huvud
orsaken till problemen inom renskötselnäringen. Den hade medfört en ökad trängsel inom 
betesmarkerna med en överetablering av renbetesmarkerna. Deputationen krävde därför att 
förhandlingar skulle upptas med norska myndigheter för att få till stånd en revision av kon
ventionen. Att tro att renskötselnäringen skulle försörja huvuddelen av den samiska befolk
ningen var redan i sig en föråldrad uppfattning och genom renskötselns problem framstod den 
som allt mer verklighetsfrämmande. Det var endast genom en satsning på jordbruksko lönat 
som en bestående lösning skulle kunna nås. Den gällande lagstiftningen från 1928 ansågs vara 
alltför snålt tilltagen för att ge någon positiv effekt, varför reformer krävdes på detta område. 
Ko Ionisations frågans lösning var den centrala punkten i deputationens krav till regeringen. De 
deputerade framhöll dock att de förstod att denna fråga inte kunde lösas omedelbart, då det 
krävdes tid för att utreda hållbara lösningar. Till dess att kolonisationsfrågan kunde lösas 
krävde emellertid deputationen att stödåtgärder skulle vidtas till förmån för de mindre ren
ägarna, inte minst i Arjeplog, vilka hade drabbats av konventionens verkningar och de senaste 
årens svåra väderleksförhållanden. I övrigt yrkade deputationen på att samerna skulle erhålla 
en egen representant i riksdagen samt att de själva skulle få utse lapptjänstemän och ord
ningsmän utan inblandning från länsstyrelserna. På sikt skulle detta medföra ett starkare 
samiskt inflytande över utformandet av samepolitiken.170 Tomasson uttryckte en stark opti
mism efter Stockholmsbesöket och uttalade i en ledare i SET goda förhoppningar om att rege
ringen skulle arbeta för en positiv lösning av de samiska problemen. Även Park uttryckte i ett 
brev till Carl Lindhagen förhoppningar om att deputationens resa skulle ge ett positivt resul
tat.171 

I sitt gemensamma remissyttrande var dock de tre länsstyrelserna genomgående negativa, 
rörande dessa krav från lappdeputationen. Den problembeskrivning deputationen gjorde ville 
länsstyrelserna inte kännas vid. Konventionen hade i och för sig inverkat menligt på rensköt
seln inom Sverige och svåra väderleksförhållanden hade dessutom medfört problem. Länssty
relserna ansåg emellertid att huvudorsakerna till problemen var att söka i brister hos renskö
tarna själva. De hade alltför många renar och alltför få renvaktare. Detta var enligt länsstyrel
serna den verkliga orsaken till många av problemen. Länsstyrelserna ställde sig därför kallsin
niga till en omförhandling av renbeteskonventionen under rådande omständigheter. Först när 
renskötseln i Sverige hade stramats upp var förhandlingar med norska myndigheter realistiska. 
I kolonisationsfrågan fick deputationen som tidigare nämnts ett visst stöd och länsstyrelserna 
vitsordade att kungörelsen från 1928 inte gav tillräckligt goda villkor för samer att slå sig in 
på jordbrukarbanan. I yttrandet poängterades dock att möjligheterna för samer att erhålla jord-
brukskolonat inte fick göras alltför lockande eftersom det skulle kunna uppmuntra renskötare 
att lämna sin näring. Kolonaten skulle endast utgöra en sista nödfallsutväg för de som under 
inga omständigheter kunde förbli inom näringen och skulle inte locka aktiva renskötare att 
lämna den.172 Underförstått var renskötseln den naturliga näringen för samerna och åtgärder 
borde inte vidtagas som riskerade att förändra denna tingens naturliga ordning. Vid det möte 
som hölls mellan länsstyrelserna före avgivandet av utlåtandet framkom även mer uttalade 
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tvivel på renskötarnas förmåga att klara av en övergång till jordbruksnäringen och mötet före
språkade därför en försiktig linje i frågan. Fram till dess de pågående utredningarna hade 
kommit med ett förslag i kolonisationsfrågan behövdes heller inga stödåtgärder för de mindre 
renskötarna. Deras situation var enligt länsstyrelserna inte så svår att omedelbara åtgärder 
behövde vidtagas. Även mot de övriga kraven ställde sig länsstyrelserna oförstående och yr
kade att dessa skulle lämnas utan åtgärder.173 

Park och Tomasson ifrågasattes också i sin egenskap av företrädare för de renskötande sa-
merna. I remissyttrandet nöjde sig länsstyrelserna med att påpeka att de personer som stod 
bakom lappdeputationens skrivelse endast uppgav sig representera knappt 40 procent av den 
renskötande befolkningen. Underförstått var därmed de synpunkter som förts fram av lapp-
deputationen inte representativa för vad majoriteten av renskötarna ansåg.1741 en skrivelse till 
statssekreterare Bo Hammarskjöld framförde emellertid landshövdingen i Norrbotten, A B 
Gärde, en mer uttalad kritik: 

För det första måste både Park och Thomasson anses utgöra en mycket tunn representation för 
lapparna. Thomasson lever långt ifrån lapplivet och lärer numera ha mycket ringa kontakt med 
detta om han nu någonsin haft det med renskötseln och vad därmed sammanhänger; hans infor
mationer från lapplivet, evad dessa avse Norrbottens-förhållandena åtminstone, synas ytterst en
sidiga och o vederhäftiga (av Samefolkets tidning att döma). Park lever ej heller i Norrbotten och 
har endast beröring med ett fatal av lapparna; han är i övr igt så egocentriskt och hätskt inställd att 
hans lappsträvanden icke kunna väntas bidraga till något positivt värde.175 

Tomasson uttryckte en stor besvikelse över länsstyrelsernas yttrande. Det tidigare omtalade 
negativa utlåtandet rörande samiskt deltagande i lapputredningen var enligt honom väntat. 
Vad han däremot inte tycktes ha förväntat sig var det likaledes negativa bemötandet av de 
övriga samiska kraven. Tomasson kunde till exempel inte förstå länsstyrelsernas invändning 
rörande kolonisationsfrågan. Situationen var för närvarande definitivt sådan att åtgärder för att 
underlätta renskötares övergång till jordbruksnäringen behövde vidtas så snart som möjligt. 
Han var även tveksam till att kolonisationsfrågan skulle ägnas den uppmärksamhet den be
hövde i de pågående utredningsarbetena. I frågan om stöd åt renskötarna till dess att kolonisa
tionsfrågan fatt sin lösning menade Tomasson att länsstyrelserna uppvisade en närmast chock
erande nonchalans och onödig bryskhet: "varsamhet med hjälpverksamhetsprincipen är en 
sak, det hjärtlösa oförståendet en annan." Hans slutomdöme var att länsstyrelsernas negativa 
inställning till de framförda kraven snarast tycktes bero på att de inte själva haft förmågan att 
föra fram positiva förslag till problemens lösning. Länsstyrelsernas hänvisning till att deputa-
tionen endast skulle representera en minoritet bland samerna tolkade Tomasson som ett rent 
taktiskt drag från deras sida, i syfte att bagatellisera de framförda kraven för att därigenom 
mer lättvindigt kunna negligera dem.176 

För att bemöta länsstyrelsernas yttrande gick de deputerade in med en påminnelseskrift till 
regeringen där de samiska kraven vidareutvecklades och där länsstyrelsernas utlåtande be
möttes. Där försökte de ytterligare betona renskötselns svåra situation och kolonisationsfrå
gans betydelse för att lösa problemen. Länsstyrelsernas hållning förkastades som en föråldrad 
rest av "lapp skall vara lapp"-politiken. De deputerade menade att samefrågan nu äntligen 
måste få en tidsenlig behandling och detta kunde endast ske om det närmast krampaktiga fast
hållandet vid renskötseln som samernas huvudnäring släpptes och kolonisationen i stället sat
tes i förgrunden. Problemen kunde endast lösas genom ett helhetsgrepp, där renskötseln enbart 
utgjorde en del av helheten. Att deputationen inte skulle vara representativ för majoriteten 
bland de renskötande samerna bestreds. De deputerade hävdade att samerna i de nordligare 
delarna i N orrbotten visserligen inte hade kunnat samla sig till liknande opinionsmöten, men 
att de ställde sig bakom deputationens krav.177 Detta påstående bekräftades delvis av ett sa
memöte som hölls i Kiruna i maj 1934 med ett 40-tal deltagare. Stödet för lappdeputationen 

194 



var här otvetydigt. I den skrivelse som blev resultatet av Kirunamötet uttalade mötesdeltagar
na att "vi äro fullkomligt ense med våra stamfränder i sydligare trakter ifråga om de syn
punkter och önskemål, som i deras underdåniga skrivelser den 7 nov. 1933 och den 28 april 
1934 framhållits inför Eders Kungl. Maj:t."178 Genom mötet i Kiruna undergrävdes på ett på
tagligt sätt länsstyrelsernas ifrågasättande av deputationens representativitet. Trots påminnel
seskriften och Kirunamötets stöd till de framförda kraven, och trots att Lindhagen i maj 1934 
interpellerade i ärendet, ledde lappdeputationens framställningar inte till några åtgärder. I 
stället inväntades resultatet av den pågående lapputredningen.179 

Skogssamerna i Arvidsjaur ingick bland de samiska grupper som stödde lappdeputationens 
aktion, men de gick även in ett separat krav rörande skogsrenskötseln. Genom sameförening
en i Arvidsjaur krävde skogssamerna att § 3, moment 3, i renbeteslagen skulle ändras. Lag
rummet, i sin nuvarande form, satte skogssamerna i en svagare position än fjällsamerna: 

Prövas beträffande visst område utövandet av den rätt, som tillkom mer skogslapparna [...] vara i 
synnerligen mån betungande för den jordbrukande befolkningen eller hinderligt för odlingens 
fortgång eller ock medföra väsentligt hinder eller avsevärd skada för ijällrenskötseln, må Ko
nungen förordna, att området ej vidare må begagnas för skogsrenskötsel.180 

Sameföreningen vände sig mot att skogsrenskötseln skulle behöva vika undan för fjällrensköt-
seln vid en eventuell markanvändningskonflikt. Skogsrenskötseln stod på samma rättsgrund 
som ijällrenskötseln 0ch borde därmed ha samma rättigheter enligt lagen. Denna skrivning i 
paragrafen borde helt tas bort. Sameföreningen krävde även att det i lagen tydligare skulle 
specificeras i vilka situationer skogsrenskötseln skulle behöva vika undan för jordbruket och 
krävde att skogsrenskötarna i dessa situationer, i l ikhet med fjällrenskötarna, skulle kompen
seras. Både länsstyrelsen i Norrbotten och lappfogde Pappila ansåg dock i sina yttranden över 
sameföreningens framställning att det inte förelåg något behov att ändra renbeteslagen. För
hållandet mellan skogsrenskötseln å ena sidan och fjällrenskötseln respektive jordbruket å den 
andra bedömdes genomgående vara gott. Genom minskandet av renantalet i fjällrenskötseln 
och genom jordbrukets intensifiering, bland annat genom indragningar av ströängar, hade ris
kerna för allvarliga konflikter med skogsrenskötseln reducerats. Lagrummet hade dittills inte 
utnyttjats och varken länsstyrelsen eller lappfogden såg någon överhängande risk för att så 
skulle ske inom en överskådlig framtid. Även om en tillämpning av lagrummet trots allt skulle 
bli aktuell, fanns inget behov av att i paragrafen införa särskilda bestämmelser rörande kom
pensation. De renskötare som eventuellt kunde drabbas skulle genom 1928 års kungörelse 
rörande jordbruksupplåtelser åt samer kunna erhålla ett kolonat som ersättning.181 Länsmyn
digheterna valde därmed att helt negligera den psykologiska sidan av saken, där det överhäng
ande hotet om att tvingas upphöra med sin näring skapade oro bland de skogssamiska ren
skötarna. Dessutom framhölls just detta lagrum från länsmyndigheternas sida vid olika tillfäl
len när det från skogssamiskt håll framfördes krav rörande förhållandet mellan skogs- och 
fjällrenskötseln.182 

Lappdeputationen och den lokala aktivitet som föregick den var den största sammanhållna 
samiska politiska aktionen sedan landsmötet 1918. På flera sätt var lappdeputationen resultatet 
av ett bredare engagemang och en mer omfattande aktivitet bland samerna än landsmötet. De
putationens resa föregicks av flera lokala opinionsmöten bland samerna i Jämtland, Väster
botten och södra Norrbotten. Det faktum att deputationens resa var resultatet av en så omfat
tande lokal politisk aktivitet, skiljer denna från landsmötet. Landsmötet var en mer begränsad 
lokal aktivitet som växte och ledde fram till en bred opinionsyttring. Deputationen däremot 
kom till som ett resultat av ett omfattande lokalt engagemang bland samerna. Det var alltså 
aktioner på en bredare bas som låg till grund för deputationens krav. Genom sina artiklar i 
SET lyckades Tomasson uppmuntra till ett brett samiskt engagemang, ett engagemang som 
även fick fäste i nordsamiskt området. Samemötet i Kiruna till stöd för lappdeputationen var 
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den första större organiserade politiska aktionen i de nordligare delarna av Norrbotten, vilket 
ytterligare understryker hur omfattande det lokala samiska stödet för lappdeputationen var. 
Det kanske viktigaste resultatet av lappdeputationens aktion var just Jukkasjärvisamernas ak
tion och det faktum att den samiska organisationsrörelsen nu fatt fotfäste i de nordligare de
larna av Norrbotten. 

Mötet i Kiruna följdes av fortsatt aktivitet bland Jukkasjärvisamerna. Bland annat framför
des starka klagomål mot konventionen och dess effekter.183 I september 1937, inför landsmö
tet i Arvidsjaur, bildades Jukkasjärvi sameförening vilken omfattade samer från de tre sydliga
re lappbyarna i socknen, det vill säga Kaalasvuoma, Rautasvuoma och Talma. Föreningens 
syfte var att förbättra "samefolkets levnadsvillkor, såväl renskötares som fastboendes". Park 
hade understött föreningens bildande genom att skriva ett förslag till stadgar. Till skillnad från 
de försök som gjordes nästan 20 år tidigare hade samerna denna gång stöd från en laestadiansk 
predikant som menade att en organisering var nödvändig för att samerna skulle kunna hävda 
sina rättigheter. Den svåra ekonomiska situationen under dessa år gav föreningen viktiga ar
betsuppgifter redan inledningsvis. Året efter sameföreningens bildande vände den sig till 
Jukkasjärvi kommun och krävde att åtgärder vidtogs för att underlätta samernas situation. I 
likhet med sin uttalade målsättning verkade föreningen både för de renskötande och de icke 
renskötande samerna och krävde stödåtgärder för renskötseln och arbetstillfällen för de som 
stod utanför näringen.184 Även i Karesuandoområdet tycks samerna i a llt högre grad ha böljat 
reagera mot lappväsendets maktutövning gentemot renskötarna. Per Idivuoma185, renskötare 
från Lainiovuoma i Karesuando socken, har i romanform skildrat hur Karesuandosamerna 
successivt böljade ifrågasätta lapp tjänstemännens föreskrifter rörande renskötselns utövande. 
Idivuoma menade att allt fler bland renskötarna ansåg att det var orimligt att lapp tjänstemän
nen med lappfogden i spetsen, utan egna erfarenheter från renskötseln, skulle fa bestämma hur 
renskötseln skulle organiseras.186 

Mellan deputation och landsmöte 
Efter lappdeputationen inträdde en period där mobiliseringen bland samerna mattades av. 
Renlängdsåtalen pågick visserligen i Aijeplog men i övriga områden tycktes lapputredningens 
betänkande inväntas, eftersom det blev allt mer uppenbart att det var först därefter som stats
makterna skulle vidta konkreta åtgärder på det samepolitiska området. Även i SET sänktes 
tonfallet något i avvaktan på utredningsbetänkandet. I efterdyningarna efter alla opinions
möten och efter lappdeputationens resa till Stockholm framförde Tomasson återigen en för
hoppning om ett ökat organisatoriskt arbete bland samerna. Han ville ta fasta på den breda 
lokala uppslutning bland de samer som hade stått bakom deputationens krav. Tomasson hop
pades på en fortsatt omfattande aktivitet på lokal nivå och att samerna även fortsättningsvis 
skulle uppvisa samma enighet.187 Tomasson hoppades "att det goda frö, som såtts, [...] i 
sinom [skall] tid spira och ge skörd."188 

I väntan på lapputredningens betänkande fanns det emellertid en fråga som Tomasson även 
fortsättningsvis drev med kraft: kolonisationsfrågan. Från att länge ha betraktat frågan som 
central, förstärktes hans engagemang ytterligare under mitten av 1930-talet i takt med att ren
skötselns problem växte. Han menade att frågan alltför länge hade försummats av statsmak
terna beroende på den kvardröjande fördomsfulla åsikten att samerna enbart var lämpade för 
renskötseln. Tomasson fortsatte därför att ivrigt förespråka åtgärder på detta område. Att för
söka hålla kvar samerna som nomader med en sämre utbildning och med sämre förutsättning
ar att klara sig i samhället var felaktigt enligt honom. Tomasson menade att samerna ville ha 
"samma plats på solsidan som rikets övriga invånare, d. v. s. samma betingelser som andra att 
slå sig fram i livet och möjligheter för barnen att danas till kunniga, goda samhällsmedlem
mar."189 
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I samband med katastrofvintern 1935/1936 framhöll även Park att behovet av kolonisa
tionsåtgärder var akut, samtidigt som han såg mycket pessimistiskt på renskötselns framtid. 
Han beskrev det som fullt möjligt att den svåra vintern skulle leda till att renstammen full
ständigt utraderades i vissa trakter.190 Näringens framtid såg inte ljus ut enligt Park: 

Visserligen kommer denna näring alltfort en tid framå t att i mindre omfattning utövas av åtskilli
ga lappar, men renskötseln torde knap past längre äga några avgörande förutsättningar för framti
da förkovran och utveck ling. Med jordbrukets frammarsch och kulturens utbredning och konsoli
dering i Lappmarken är renskötseln i själva verket dömd att så småningom bli undanträngd, tills 
den omsider måste helt och hållet försvinna. Denna utgång är förvisso mycket beklaglig, men den 
oemotståndliga kulturutvecklingens framträngande flodvåg står tyvärr ej att hejda. 
Samefolkets framtid kommer följaktligen inte längre att i stort grundas på den fäderneärvda nä
ringen, renskötseln, utan i stället på jordbruk i förening med ladugårdsskötsel.191 

Liksom renskötselnäringen befann sig SET i en djup kris vid mitten av 1930-talet. Trots det 
uppsving i politisk mobilisering och i politisk aktivitet bland samerna som skedde under de
cenniets första halva upplevde SET även fortsättningsvis stora ekonomiska problem. Antalet 
prenumeranter hade stabiliserat sig på en nivå runt 300 och trots uppmaningar från Tomasson 
till läsekretsen om att värva fler prenumeranter inträffade endast marginella förändringar. Tid
ningens ekonomiska läge började vara akut 1934, något som Tomasson framförde till bland 
andra Park och Rensund. Båda engagerade sig för att stödja tidningen och uppmanade samer
na att börja prenumerera. Park startade en insamling som kom att undanröja de akuta ekono
miska underskotten. Han framhöll att det var särskilt viktigt att stödja SET eftersom det enligt 
honom fanns planer på att börja ge ut en konkurrerande samisk tidning, med en av lapp
fogdarna som redaktör. Park såg detta som ett sätt för lappväsendet att försöka överföra sina 
åsikter till samerna samtidigt som man ville konkurrera ut och tysta SET, något som han me
nade var oroväckande. Han uppmanade därför samerna att aktivt stödja SET, deras egen tid
ning där de fritt kunde diskutera olika frågor.192 När SET 1938 firade sitt 20-årsjubileum såg 
Tomasson dock positivt på tidningens framtid trots problemen: 

De gångna åren ha understundom bjudit på motgångar. Det har inte varit lätt att kämpa mot för
domar, oförståelse och slentrian, men spårlöst har dock icke tiden dragit förbi. Det finns också 
segrar att notera och den dag som i dag är ser man tydligt en ljusning vid horisonten.193 

Den samiska kulturen hade även fortsättningsvis en framträdande plats i SET, och dessutom 
började fler artiklar publiceras på både svenska och samiska. Också en diskussion om samisk 
kulturminnesvård böljade föras i tidningen från mitten av 1930-talet. Flera ledande samekän
nare var oroliga för att samiska kulturminnen höll på att gå förlorade. Genom beslutet om in
rättandet av Nordiska Museets lapska avdelning med den framträdande etnografen Ernst 
Manker som intendent fick denna fråga en positiv lösning enligt Tomasson.194 

De svenska samernas andra landsmöte i Arvidsjaur 1937 
Lapputredningens betänkande blev den direkt utlösande orsaken till att planerna på ett nytt 
samiskt landsmöte började ta fastare form. Tanken på att anordna ett landsmöte hade fram
förts tidigare under 1930-talet, bland annat av Park 1933, men hade då inte kunnat förverkli
gas.195 Med utredningsbetänkandet fanns det nu en rad aktuella och brännande frågor vilka 
kunde diskuteras på ett landsmöte. När Carl Lindhagen i januari 1937 erbjöd sig att motionera 
i riksdagen för att utverka statsbidrag till ett landsmöte började Park och Tomasson diskutera 
hur detta skulle genomföras. Båda menade att det var mycket viktigt att betänkandet blev 
ventilerat vid ett landsmöte och ställde sig mycket positiva till Lindhagens erbjudande. 
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Tomasson poängterade dock vikten av att arrangemanget organiserades väl och menade att det 
var centralt att en sameförening deltog i det förberedande arbetet. Han föreslog därför att Ar
jeplogs sameförening och dess ordförande Lars Rensund skulle involveras i planerna på 
landsmötet och att föreningen officiellt skulle stå bakom dessa.196 Tomasson var dock i viss 
mån pessimistiskt inställd till möjligheten att mobilisera samerna och han poängterade samti
digt att Park ensam var tvungen att ta huvudansvaret för förberedelsearbetet: 

Min anställning, min hälsa och mina krafter tillåta inte att aktivt engagera mig för aktion och re-
alisering av ett landsmöte, som tarvar energisk agitation och vägledning på ort och ställe, något 
som för mig stöter på hinder. Och mina kollegor från 1917 och 1918 äro förmodligen heller inte 
villiga att ånyo träda i aktion, något som man ju inte far undra på, Det finns en gräns även för 
uppoffring, i all synnerhet som riskerna äro stora att drabbas av ekonomiska förluster. 
Med din säkra ekonomiska ställning och jämförelsevis goda utsikter att kunna ta tjänstledighet 
kan du gott lägga dig i selen för en pånyttfödelse av ett landsmöte med utgångspunkt från Arje
plog och Arvidsjaur. Men som sagt en förening och styrelse måste stå för det hela.197 

Park accepterade att den huvudsakliga arbetsbördan skulle komma att ligga på honom och 
Lindhagen uppmanades därför att motionera i frågan. Vid riksdagen 1937 inlämnade Lind
hagen två motioner. I den ena återupprepade han sina krav från 1920 angående att samiska 
ledamöter skulle tillsättas i kommande utredningar kring centrala samiska frågor. I den andra 
motionen tog han upp frågan om landsmötet och krävde dels att ett statsbidrag på 6.000 kro
nor skulle utverkas för hållandet av ett samiskt landsmöte senare under året, dels att statsan
slag skulle utverkas för att dessa landsmöten skulle ges en permanent organisation och kunna 
hållas vart fjärde år.198 

När Aijeplogs sameförening vid sitt årsmöte i februari 1937 beslutade att inbjuda till ett 
nytt samiskt landsmöte i Arvidsjaur den 4-6 oktober samma år, var detta endast det formella 
genomförandet av de riktlinjer som Park och Tomasson redan hade dragit upp med hjälp av 
Lindhagen. Förutsättningarna för att planerna skulle genomföras var dock att Lindhagens mo
tion om ekonomiskt bidrag skulle beviljas. Vid mötet valdes Park in som verkställande leda
mot i sameföreningen med uppgift att sköta planeringsarbetet inför landsmötet. Efter mötet 
skickade han en skrivelse till riksdagens statsutskott, vilket behandlade Lindhagens motioner, 
där Park å sameföreningens vägnar ansökte om ett statsbidrag för att kunna genomföra det 
planerade landsmötet. I skrivelsen framhöll han betydelsen av att samerna gavs möjlighet att 
samlas för att gemensamt fa diskutera förslagen i lapputredningen. Han kritiserade den sed
vanliga vägen att inhämta samernas åsikter, det vill säga genom att renskötarna hördes vid 
lappfogdesammanträden. Park menade att samerna vid dessa möten varken hade fått ta del av 
de förslag de där skulle ta ställning till eller hade någon möjlighet att diskutera frågorna sins
emellan. Han framhöll att dessa sammanträden var djupt odemokratiska då samerna inte tilläts 
diskutera fritt utan där lapptjänstemännen bestämde vad som skulle diskuteras, hur det skulle 
ske och av vem. Även de möten som lapputredningen hade hållit var av mindre värde enligt 
Park, eftersom de hade gått till på samma sätt. Utredningsbetänkandet speglade därför inte 
samernas åsikter utan endast lapptjänstemännens. Ett landsmöte där samerna fritt och otvung
et tilläts diskutera dessa frågor var centralt för att få fram hur de verkligen såg på lapputred
ningens förslag. Planerna på ett landsmöte fick stöd från samer i Jämtland vid ett möte arran
gerat av Frostvikens sameförening i mars 1937 där representanter från samtliga lappbyar i 
länet deltog.199 

Striden om landsmötet 
I maj tillstyrkte statsutskottet Lindhagens krav rörande ett statsbidrag till det planerade lands
mötet, medan hans övriga äskanden avslogs. Detta beslut anslöt sig riksdagen till.200 Trots 
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detta förblev det länge oklart om landsmötet verkligen skulle bli av, liksom var och när det i 
så fall skulle äga rum. Detta berodde på att det definitiva beslutet om statsbidraget dröjde. 
Riksdagen hade i sitt beslut inte hade utfärdat någon skrivelse till regeringen, varför det kräv
des ett beslut från regeringen för att statsbidraget skulle utverkas. I juni lämnade både Lind
hagen och Arjeplogs sameförening in ansökningar till regeringen där nivån på det sökta stats
bidraget specificerades.201 Regeringen ville dock inte fatta sitt beslut utan att inhämta syn
punkter från de tre nordligaste länsstyrelserna. Frågan gick därför ut på remiss till länsstyrel
serna där framför allt länsstyrelsen i Norrbotten dröjde med sitt svar. 

Först i augusti lämnade länsstyrelsen i Norrbotten slutligen sitt remissyttrande. Den ställde 
sig där negativ till planerna på ett landsmöte, i den tappning som föreslagits från same
föreningens sida. Något större behov att diskutera lapputredningens betänkande vid ett all
mänt samiskt landsmöte kunde inte länsstyrelsen se. De flesta av frågorna som togs upp i be 
tänkandet var antingen av en rent lokal karaktär, och därför enbart intressanta för enskilda 
lappbyar, eller begränsade till länet. Att diskutera dessa frågor på ett allmänt samiskt lands
möte var därför inte behövligt. Förslagen i betänkandet hade dessutom redan förankrats bland 
renskötarna genom de många möten och överläggningar lapputredningen hade haft med lapp
byarna. Vid dessa möten hade det enligt länsstyrelsen tydligt framkommit att samerna stod 
bakom de förslag som framförts av lapputredningen. Även vid senare möten som hade hållits 
med vissa av lappbyarna för att förankra utredningens förslag till ny byordning, var enligt 
länsstyrelsen stödet från renskötarnas sida mycket starkt. Liknande möten borde få genomfö
ras med samtliga lappbyar innan byordningsförslaget blev föremål för behandling vid ett all
mänt samemöte. På grund av detta krav, och eftersom böljan på oktober enligt länsstyrelsen 
var en för renskötseln dåligt avpassad tidpunkt, borde mötet skjutas fram till februari-mars 
1938. Länsstyrelsen tryckte även på att mötet borde förläggas längre norrut, och föreslog 
Jokkmokk som alternativ mötesort. Orsaken till detta var att samerna i de nordligare delarna 
av länet skulle ha bättre möjligheter att delta. Länsstyrelsen framhöll att landsmötet endast 
skulle fa "avsedd nytta" om det blev representativt, det vill säga att samer från hela Norr
botten var talrikt närvarande. Med en dominans av Arjeplogs- och Arvidsjaurssamer vid mötet 
fanns risken att "vissa lokalintressen" skulle komma att dominera förhandlingarna. Som vill
kor för statsbidraget framhöll länsstyrelsen därför att tiden och platsen skulle förändras enligt 
det egna förslaget samt att lappadministrationen blev representerad vid mötet.202 

Den utdragna beslutsprocessen, där de tre länsstyrelserna i tur och ordning skulle granska 
landsmötesplanerna, medförde att landsmötets genomförande hängde i luften. I sin ansökan 
hade sameföreningen betonat att den tid och plats som ursprungligen föreslagits var de mest 
lämpliga och ändamålsenliga. Att förändra detta i linje med länsstyrelsens förslag skulle en
dast innebära att målsättningen med mötet skulle kullkastas, eftersom samer från de båda syd
ligare länen skulle få svårare att delta. Under sommaren bestämde sig Park och sameförening
en för att hålla fast vid sina ursprungliga planer. Trots att regeringens beslut om statsbidraget 
dröjde fattades i augusti ett definitivt beslut att genomföra mötet, oavsett om statsbidraget 
skulle beviljas eller inte. Styrelsen förutsatte att riksdagens beslut skulle följas av regeringen 
och kallelser till mötet trycktes därför upp och böljade distribueras.203 Park menade att lands
mötet var av alltför central betydelse för att finansieringsfrågan skulle fa fälla avgörandet om 
mötet skulle bli av eller inte: "Pengarna fa inte sätta munlås på folkets röst."204 Försöket från 
länsstyrelsen i Norrbotten att påverka det planerade landsmötet möttes av starka samiska pro
tester. Det uppfattades som ett försök av lappadministrationen att förhindra att landsmötet 
genomfördes, något som bland annat kritiserades i SET.205 

När regeringens beslut kom i september blev detta en seger för Gustav Park och sameföre
ningen i Arjeplog. Statsbidraget beviljades för landsmötet i enlighet med de ursprungliga pla
nerna och det enda villkor regeringen föreskrev var att lappväsendet skulle vara representerat 
och ha rätt att föra upp frågor på mötets dagordning.206 Regeringens beslut innebar en stor 
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lättnad för Park. I ett brev till Lars Rensund skrev han: "Statsbidraget ha vi nu fatt! Hurra!!"207 

Även om Park hade varit fast besluten att genomföra landsmötet trots motståndet från lappvä
sendet och utan besked i frågan om statsbidrag innebar beslutet att han nu kunde arbeta med 
de sista förberedelserna inför mötet i lugn och ro. Hans arbetsbörda med förberedelserna var 
mycket stor, vilket kan exemplifieras med att han bara under en enda dag postade 60 brev. Att 
de sista veckorna inför landsmötet nu helt kunde ägnas åt mötesförberedelserna var välbehöv
ligt. Omedelbart efter regeringens besked sände Park ut information om detta till samtliga 
ordningsmän.208 En bidragande orsak till att regeringen godtog att mötet skulle hållas redan i 
oktober 1937, trots motståndet mot detta från framför allt länsstyrelsen i Norrbotten, tycks ha 
varit att den ville fa in de samiska synpunkterna i tillräckligt god tid för att kunna lägga fram 
en proposition i frågan redan året därpå.209 Att sameföreningen hade fortskridit med förbere
delserna av mötet, utan att avvakta regeringens beslut, torde också ha spelat en viktig roll. 

Trots motståndet från länsstyrelsen i Norrbotten fick alltså de ursprungliga planerna för 
landsmötet regeringens godkännande. I länsstyrelsens agerande går det att se några tydliga 
linjer. För det första ville länsstyrelsen inledningsvis helt undvika ett allmänt möte där sam er 
från alla tre län deltog. Eftersom den politiska mobiliseringen var störst i Västerbotten, Jämt
land och södra Norrbotten var det härifrån den största kritiken mot utredningsbetänkandet 
skulle komma. För länsstyrelsens vidkommande skulle det därför vara bäst om mötet kunde 
begränsas enbart till Norrbotten och dessutom med tyngdpunkten i de nordligare delarna av 
länet, där länsmyndigheternas inflytande fortfarande var relativt stort bland den samiska be
folkningen. För det andra ville länsstyrelsen till varje pris undvika ett landsmöte som domine
rades av Gustav Park. Den långvariga konflikten mellan honom och länsmyndigheterna var 
givetvis en bidragande orsak till detta, liksom hans mycket starka kritik mot lapputredningens 
betänkande. Vad länsstyrelsen tycktes frukta mest var emellertid att det motstånd mot 
länsmyndighetemas agerande som under 1930-talet blivit allt mer uttalat i Aijeplog, och som 
oftast tillskrevs Park och hans agerande, skulle sprida sig till de nordligare socknarna i l änet. 
Samerna i Jukkasjärviområdet hade redan böljat opponera sig mot lapptjänstemännen och en 
fortsatt utveckling i denna riktning fruktades uppenbarligen av länsstyrelsen. Den bild av ett 
starkt stöd för länsmyndigheterna bland renskötarna i länet som länsstyrelsen ofta hänvisade 
till skulle därmed kunna skadas vilket allvarligt skulle undergräva länsstyrelsens och lapp
tjänstemännens auktoritet. För det tredje ville länsstyrelsen få mötet framskjutet för att vid 
lokala möten med lappbyarna kunna höra renskötarna över byordningsförslagen. De föreslag
na byordningarna som var ett centralt led i länsstyrelsens planer att omorganisera renskötseln, 
var samtidigt den punkt i betänkandet som hade fått utstå den hårdaste kritiken från framför 
allt Gustav Park. Om länsstyrelsen hade fått genomföra sina möten med lappbyarna skulle de 
flesta sannolikt inte haft några större invändningar och därmed hade landsmötets möjligheter 
att få gehör för sina synpunkter rörande byordningarna blivit kraftigt begränsade. Oavsett vil
ka beslut landsmötet sedan skulle ha fattat i fr ågan hade länsstyrelsen kunnat hänvisa till mö
tena med lappbyarna som renskötarnas verkliga åsikter i frågan. Ett landsmöte utan dessa be
gränsningar skulle på mycket starkare grunder kunna föra fram kritik mot till exempel byord
ningarna. Det var således en mycket pressad länsstyrelse som försökte bevaka och bevara sin 
position gentemot renskötarna. 

Länsmyndigheternas negativa inställning till det planerade landsmötet kan belysas ytterli
gare genom att beröra de planer som ursprungligen hade funnits inom lapputredningen att 
anordna ett allmänt samiskt möte. Detta diskuterades 1931 och tanken var att mötet skulle 
samla samer och lapptjänstemän, gärna på nordisk bas. Som förebild framhölls det samiska 
landsmöte som hade hållits i Trondheim 1921, där de norska statsmakternas representanter 
hade spelat en framträdande och dominerande roll.210 Med detta landsmöte som uttalad före
bild för länsmyndigheterna är det lätt att förstå motståndet mot det självständiga samiska 
landsmöte som nu höll på att förverkligas. 
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Mötesförhandlingarna 
När landsmötet invigdes måndagen den 4 oktober hade drygt 320 samer slutit upp vilket var 
långt mer än förväntat. Av dessa kom endast 38 personer från de nordligare delarna av Norr
botten, och från Karesuando saknades helt deltagare. Att ingen från Karesuando deltog berod
de enligt Per Idivuoma på att samerna där inte kände till landsmötet. Helt okänt torde dock 
inte mötet ha varit bland Karesuandosamerna, eftersom information om mötet hade gått ut till 
ordningsmännen i de berörda lappbyarna och dessutom eftersträvade lappväsendet att repre
sentanter från just Karesuando skulle delta.211 Troligen sågs dessa av lapptjänstemännen som 
möjliga motvikter till Park och de samer som stod bakom honom. 

På väg till landsmötet i Arvidsjaur 1937. Gustav Park längst till vänster och Andreas Wilks längst till höger på 
bilden. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 98a, SSA. 

På grund av det stora antalet mötesdeltagare fick hela mötet förflyttas från missionshuset till 
kyrkan. Betydelsen av mötet illustrerades av att jordbruksministern Axel Pehrsson-Bramstorp 
deltog som regeringens representant under de två första mötesdagarna. Lapputredningens 
centrala roll vid landsmötet framkom med all önskvärd tydlighet i kallelsen till mötet. Enligt 
det preliminära programmet för landsmötet var det endast förslagen i utredningsbetänkandet 
samt nomadskolan som skulle diskuteras. Inte mindre än 47 motioner lämnades in för be
handling av mötet och trots att mötestiden förlängdes med en dag kom tiden att bli mycket 
knapp.212 Park klargjorde redan vid inledningen av förhandlingarna att mötet var till för sa
merna. De skulle här ges möjlighet att i lugn och ro, utan att riskera att bli avbrutna vilket ofta 
skedde vid möten där samerna blev hörda, diskutera de frågor som togs upp på landsmötet: 
"Det är samefolkets egna meningar i folkets livsfrågor, man nu vill lyssna till." På grund av 
den knappt tillmätta tiden skulle diskussionerna främst begränsas till de samiska deltagarna. 
Statsmakternas representanter förväntades därför inskränka sitt deltagande till att lämna upp
lysningar och att ställa frågor. Park upprepade och betonade detta när den andra dagens för
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handlingar skulle inledas.213 Denna begränsning av diskussionerna på mötet kom att bli orsak 
till kontroverser med lappfogdarna och länsstyrelsens representanter från Norrbotten. Torkel 
Tomasson skulle ha deltagit vid landsmötet, men var på grund av sjukdom förhindrad att när
vara. Parks dominerande ställning på landsmötet blev därmed än mer framträdande. 

Kolonisationsfrågan 
Kolonisationsfrågan hamnade först på landsmötets dagordning. Detta var Tomassons hjärte
fråga och att han skulle hålla inledningsanförandet var självklart. På grund av att Tomasson 
var sjuk och inte kunde närvara fick emellertid Park hoppa in och inleda även i denna fråga, 
vilken han beskrev som den "viktigaste frågan [...] vi skola behandla". I sitt anförande fram
höll Park odlingens utbredning, renbeteskonventionen med Norge samt de senaste årens stora 
svårigheter inom renskötseln som de främsta orsakerna till att snara åtgärder var behövliga. 
Liksom Tomasson menade Park att kolonisationsåtgärder riktade mot samer som höll på att 
slås ut från renskötseln var ett effektivt och humant sätt att stabilisera näringen. Lapputred
ningens förslag i kolonisationsfrågan lyftes av Park fram som betänkandets mest positiva del. 
För att dessa åtgärder skulle ge någon egentlig effekt krävdes det dock mer omfattande åtgär
der än vad lapputredningen hade föreslagit.214 Några tveksamheter kring en satsning på detta 
område borde inte föreligga enligt Park. det rörde sig här om en ren rättvisefråga: 

Om de renskötande och med dem jämställda lappar nu i rättvisans namn helt enkelt kräva en 
smula kompensation för lidna oförrätter och förlorade betesmarker genom att å detta allmänna 
landsmöte till statsmakterna rikta en vördsam hemställan om en tillfredsställande lösning av sin 
bosättnings- eller jordbruksfråga, så torde detta icke vara att skjuta över målet. I kraft av både 
moralisk och juridisk rättvisa vill alltså samefolket lägga denna vitala existensfråga på deras 
hjärtan, som ha avgörandet i sin hand.215 

I den efterföljande diskussionen ställde sig mötet bakom Parks synpunkter och med mindre 
ändringar antogs den resolution i frågan som han hade förberett. I resolutionen framfördes 
bland annat att kolonisationsåtgärder nu var absolut nödvändiga. Mötet krävde att lapputred
ningens förslag rörande kolonat skulle utvidgas till omfånget samt att dessa åtgärder även 
skulle omfatta Västerbotten och Jämtland. Resolutionen innehöll även krav på att kolonaten 
om möjligt skulle förläggas ovanför odlingsgränsen, eftersom det var lämpligast att de blivan
de kolonisterna fick förbli i en hemvan miljö. Till dess att kolonisationsfrågan hade fatt en 
lösning krävde mötet att statsmakterna skulle gå in med stödåtgärder för de renskötare som 
drabbats hårdast av de senaste årens problem inom renskötseln.216 

Renskötselns framtid 
Det var renskötselfrågan och lapputredningens förslag i syfte att förbättra näringen som kom 
att vara dominerande vid landsmötet. I sitt inledningsanförande tog Park upp vad han menade 
var en felaktig historieskrivning hos lapputredningen, liksom hos tidigare utredningar, när 
renskötseln beskrevs som ett samiskt privilegium som statsmakterna välvilligt tillät trots de 
problem som därigenom förorsakades den jordbrukande befolkningen. Här handlade det i 
själva verket om en gammal hävdvunnen rättighet, en rättighet som dock successivt inskränkts 
och tagits ifrån samerna utan kompensation. När Park kom in på de bakomliggande orsakerna 
till lapputredningens tillsättande betonade han just inskränkningarna i renskötseln. Odlingens 
utbredning hade begränsat möjligheterna att utöva renskötseln, men han menade att det fram
för allt var konventionen med Norge och de därpå följande tvångsförflyttningarna som hade 
förorsakat de problem inom renskötseln som hade uppmärksammats av riksdagen 1930. Park 
lyfte fram den stora oredan inom renskötseln i Aijeplogsområdet, som hade bestått under hela 
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1920-talet trots de upprepade hänvändelserna till länsmyndigheterna från Aijeplogssamerna, 
som den främsta orsaken bakom tillsättandet av lapputredningen. Utredningsarbetet borde 
därför ha fokuserat på konventionen och dess verkningar och varit inriktat på att finna lös
ningar på detta problem. Park menade att utredningen i stället fullständigt hade förbigått detta 
och att den därmed hade negligerat det uppdrag den fatt av riksdag och regering. Att diskutera 
renbeteskonventionen och att försöka fa till stånd förhandlingar om lättnader i dess bestäm
melser såg därför Park som landsmötets kanske viktigaste uppgift.217 

Landsmötet i Arvidsjaur 1937. Carl Lindhagen i samspråk med bland andra samekonstnären Nils Nilsson Skum 
längst till vänster. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 98a, SSA. 

I fråga om lapputredningens förslag till åtgärder för att komma till rätta med problemen inom 
renskötselnäringen ställde sig Park mycket kritisk till de flesta. Han ansåg att betänkandets 
syn på hur fjällrenskötseln skulle organiseras var verklighetsfrämmande. Alla uttalanden som 
relaterades i utredningen pekade mot att endast ett återinförande av den intensiva renskötseln 
skulle kunna skapa en god ordning inom näringen. Trots detta förespråkade utredningen en 
modifierad variant av den extensiva renskötseln. Den grupprenskötsel som föreslogs i betän
kandet gick ut på att renarna skulle skötas extensivt, men med renhjordarna uppdelade i mind
re grupper. Park menade att detta var helt ogörbart i de områden som förslagen avsåg, det vill 
säga Norrbotten söder om Torneträsk. Det fanns inga naturliga skiljelinjer efter vilka de olika 
grupperna av renar skulle kunna hållas åtskilda. Han ansåg därför att lapputredningens förslag 
till kombination av extensiv och intensiv renskötsel var fullständigt ohållbart. Park hävdade 
dessutom att det var fåfängt att, som lapputredningen ville, försöka återinföra vissa delar av 
den intensiva renskötseln. Det var nödvändigt att en renskötselmetod klart förespråkades och 
han menade att det måste bli den extensiva.218 Den omsvängning som Park därmed hade gjort 
i f rågan om vilken renskötselmetod som skulle understödjas var här tydlig och anmärknings
värd. Han hade ända sedan Karesuandosamernas inflyttning till Aijeplog ivrigt förespråkat 
den intensiva och kraftigt fördömt den extensiva renskötseln. Park skrev till exempel 1935 att 
i "Aijeplogs källtrakter [...] har den extensiva renskötselmetoden i erfarenhetens ljus visat sig 
vara förkastlig".219 Vid tidpunkten för landsmötet hade han dock dragit den slutsatsen att för
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ändringarna inom renskötseln var så djupa och långtgående att en återgång till den intensiva 
renskötseln inte längre var möjlig, trots att han själv fortfarande sade sig föredra denna metod. 
Park ansåg att intensiv renskötsel i f ortsättningen endast kunde bedrivas på vintern.220 Röster 
bland Arjeplogssamerna hade också höjts för den extensiva renskötseln och det är möjligt att 
detta påverkade hans åsiktsbyte. 

Park kritiserade även ingående betänkandets förslag till rationella renantal. Han menade att 
dessa inte kunde tillmätas någon större betydelse, eftersom utredningen inte hade grundat des
sa på en ingående analys av betesmarkernas kvalitet. De rationella renantalen hade i stället 
bestämts på ett godtyckligt sätt och utan att renskötarnas sakkunskap hade tillmätts någon 
betydelse. Park ansåg i och för sig att det var nödvändigt att begränsa renantalet i bya rna, men 
menade att det var viktigare att detta skedde genom att en reglering av det individuella ren
antalet infördes. Härigenom hoppades han åstadkomma en jämnare ägarfördelning inom byar
na. Detta skulle även förhindra att vissa storrenägare försvårade mindre renägares möjligheter 
att utvidga sina hjordar, något som skulle kunna bli en följd av lapputredningens förslag.221 

Park ställde sig starkt kritisk till alla de inskränkningar av näringsutövandet som han ansåg 
att utredningsbetänkandet föreslog. Det var framför allt tendenser till en förstärkt lapp
administration och förslagen till nya byordningar som han kritiserade. Park hävdade att dessa 
åtgärder endast skulle leda till att de enskilda initiativen inom näringen kvävdes. Den huvud
sakliga kritiken inriktade han mot byordningarna, där det framför allt var lapputredningens 
försök till kombination av intensiv och extensiv renskötsel som stod i fokus. Bevaknings
reglerna i byordningarna var enligt Park avpassade efter en intensiv renskötsel. När utredning
en nu föreslog att den extensiva metoden skulle dominera renskötseln var dessa omöjliga att 
efterleva. Bötesnivåerna i såväl utredningens förslag till byordningar som i r enbeteslagen låg 
dessutom på en orimligt hög nivå enligt honom. Park ansåg att både minimi- och maximinivå-
erna för olika typer av förseelser var alldeles för höga, speciellt vid jämförelse med andra 
stadgor i samhället där bötesstraff föreskrevs. Vidare framhöll han det häpnadsväckande i att 
bötesbeloppen i byordningen för lappbyarna i Västerbotten låg på en påtagligt lägre nivå än 
byordningarna i Norrbotten. Park såg detta som ett "typiskt utslag av det godtycke, som lap
parna i själva verket äro föremål för i fjäl lens skyddande skugga". I stället presenterade han ett 
eget utkast till nya byordningar som tog fasta på de kritiska synpunkter han fört fram mot ut
redningsförslaget. Renskötarna gavs i Parks förslag ett mycket större utrymme för att ta egna 
initiativ och fatta egna beslut, medan lapptjänstemännens inflytande kraftigt inskränktes. Av 
lapputredningens förslag på renskötselns område var det endast de mekaniska hjälpmedlen 
som fick godkänt av honom och då framför allt utredningens planer på att bygga renstängsel. 
Park ville dock enbart att dessa skulle utnyttjas för att avskärma olika byars betesmarker från 
varandra och för att förhindra reninvasioner till Norge. Att som lapputredningen hade föresla
git bygga renstängsel inom byarna för att dela upp betesmarkerna i olika betesenheter skulle 
däremot endast leda till skadeverkningar inom renskötseln genom att betesmarkerna in
skränktes.222 

Liksom vid landsmötet 1918 stod fjällrenskötseln i fokus, även om de problem skogssa-
merna i Aijeplog och Arvidsjaur hade upplevt på grund av tvångsförflyttningar av Karesuan-
dosamer till området också framhävdes. Två motioner som mer renodlat berörde skogssamis
ka intressen bifölls dock av landsmötet, dels en rörande avskaffandet av § 3, moment 3, i ren
beteslagen, dels en rörande inrättandet av en särskild lappfogde för skogssamerna.223 

Park framförde som synes en mycket stark kritik riktad mot lapputredningens förslag, en 
kritik som också riktades mot lappadministrationen i Norrbotten och tjänstemännens sakkun
skap på renskötselns område. Han avslutade med en mycket skarp markering mot lappväsen
dets arbetsmetoder och hur renskötarna behandlades: 
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Utvecklingen har ju tyvärr gått därhän, att en - djupare sett - ovidkommande part fatt ett av
görande inflytande på renskötselns bedrivande: jag menar lappväsendet. För mig står det alldeles 
klart, att på den väg, som lappväsendet hittills vandrat, går det knappast att komma till det resul
tat, som man väntar sig. Lappväsendet har nämligen fattat sin uppgift huvudsakligen som den 
personligen otillgänglige, stränge, formalistiske polisens och inte den rådgivande överordnade 
vännens. Genom personlig, förtroendefull samverkan och omutlig rättrådighet och rättvisa - utan 
mannamån - kommer man emellertid mycket längre i sina strävanden än med otillgänglig för-
nämitet, hotelser och maktåtgärder. Skall lappväsendets många funktionärer kunna bli till någon 
verklig nytta och välsignelse för renskötseln, så är det utan tvivel nödvändigt, att dessa överge sin 
von oben-position gentemot samerna och därjämte tillämpa en mer psykologiskt betonad, per
sonlig metod i sitt maktpåliggande arbete.224 

I de efterföljande diskussionerna kring de många delfrågor i u tredningsbetänkandet som Park 
hade tagit upp var stödet för honom starkt bland renskötarna. De försök som gjordes av de 
närvarande representanterna för länsmyndigheterna i Norrbotten att försvara utredningen och 
ifrågasätta Parks synpunkter möttes av liten förståelse bland mötesdeltagarna. På punkt efter 
punkt ställde sig mötet bakom hans förslag. Parks utkast till nya byordningar kom emellertid, 
på grund av den begränsade tiden, endast att behandlas synnerligen hastigt. Flera av talarna 
förespråkade dock till skillnad från Park en återgång till en intensiv renskötsel. De tycktes inte 
på samma sätt som han anse att utvecklingen inom renskötseln gått så långt att en återgång 
inte skulle vara möjlig.225 De aktiva renskötarna tycks heller inte fullt ut ha delat Tomassons 
och Parks pessimism rörande renskötselns framtid, något som framskymtade vid landsmötet. 
Det rådde ett visst missmod och näringens problem, det största härrörande från renbeteskon
ventionens alltför stränga regler, målades upp i mörka färger. Samtidigt uttalades ändå en till
tro till en framtid för näringen, samt en förhoppning om att problemen skulle kunna lösas.226 

Genomgående var dock stödet för Park näst intill fullständigt och det uttalade misstroendet 
mot Park från Norrbottenstjänstemännen bemöttes av två motioner från mötesdeltagarna. I 
den ena motionen uttalade Jukkasjärvisamerna, med stöd av Gällivaresamerna, sitt fulla för
troende för Park och för de åsikter han fört fram. Den andra motionen, som var undertecknad 
av Lars Rensund med flera, tog upp problemet med att både Park och Tomasson ofta ifråga
sattes när de uttalade sig å samernas vägnar. I motionen sades det därför att "samefolket står 
fullkomligt enigt och solidariskt med dessa sina förespråkare". Båda motionerna uttalade även 
tacksamhet för de insatser Park och Tomasson hade gjort för samerna. Med stort eftertryck 
bekräftades innehållet i motionerna av landsmötet. Detta var mycket viktiga manifestationer 
från mötesdeltagarnas sida, inte minst för Park som vid ett flertal tillfällen blivit ifrågasatt just 
med hänvisning till att de åsikter han framförde inte var representativa för renskötarna i all
mänhet och renskötarna i Norrbotten i synnerhet.227 Stödet för Park var således mycket stort 
bland mötesdeltagarna, om än det fanns en viss tveksamhet mot hans synnerligen hårda linje 
mot länsmyndigheterna i Norrbotten. Nils Thomasson, en av de närvarande samerna från 
Jämtland, har senare kommenterat detta: "Vi tyckte nog att han var lite för skarp [...]. Men vi 
tyckte om det, och vi visade att vi stod bakom honom!"228 

Skolfrågan 
Redan i inledningen av sitt anförande i skolfrågan lyfte Park fram utbildningens stora betydel
se: 

Utan tvivel sätter skolan en alldeles bestämd prägel på varje generation. Genom sin dagliga un
dervisning och sitt fostrande och karaktärsdanande inflytande formas barnets själ - såsom leran 
under konstnärens hand - efter den andliga miljö, den åskådning och anda, de kunskaper och fär
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digheter, som skolan bibringar sina lärjungar. Skolan är utan all gensägelse ett folks mest grund
läggande och viktigaste kulturfaktor.229 

Park fann det glädjande att samerna nu i större utsträckning än tidigare eftersträvade att er
hålla en god utbildning. För att detta skulle kunna förverkligas vid nomadskolan krävdes det 
att skolans organisation och fysiska struktur i grunden förändrades. Han krävde därför en full
ständig modernisering av nomadskolan. Skollokalerna vid i stort sett samtliga nomadskolor 
var undermåliga och hämmade barnens utbildning. Den skarpaste kritiken riktade Park mot 
hushållskåtorna som fortfarande var i bruk vid många nomadskolor. Hushållskåtorna var 
mycket ohygieniska vilket hade framhållits av flera läkare och behövde därför omedelbart 
ersättas med mer människovärdiga bostäder. Att nomadskolans elever skulle behöva utstå 
detta enbart på grund av att deras föräldrar bedrev renskötsel var orimligt. Huruvida de samis
ka barnen ägnade sig åt renskötsel i vuxen ålder berodde på näringens förutsättningar och inte 
på vilken utbildning och bakgrund de hade. Mötesdeltagarna ställde sig helt eniga med Park i 
hans kritik av nomadskolan och i den resolution landsmötet antog krävdes ett mycket omfat
tande förändringsarbete rörande nomadskolans lokaler. Hushållskåtorna och kåtaskolorna 
borde avskaffas och ersättas av riktiga skollokaler och även vid de flesta fasta nomadskolorna 
krävdes nya lokaler. Mötet stödde dessutom ett krav på att en fortsättningsundervisning skulle 
inrättas vid nomadskolorna.230 

En ny riksorganisation 
Trots att organisationsfrågan inte fanns med som en punkt på landsmötets program kom frå
gan upp till diskussion vid olika tillfällen under mötet. Park tog upp betydelsen av ett aktivt 
föreningsväsende i ett av sina föredrag och framförde där förhoppningar om en ökad organise
ring bland samerna. Genom organisation och enighet kunde mycket vinnas och samerna skulle 
med mycket större kraft kunna föra fram sina krav. Han ställde sig positiv till lapputredning
ens förslag rörande en mer permanent organisation av samiska landsmöten. Idén om en stärkt 
samisk organisationsverksamhet och regelbundet återkommande landsmöten hade även ett 
starkt stöd bland mötesdeltagarna och krav framfördes att statliga bidrag skulle utgå till detta 
ändamål. Efter en motion av Karin Stenberg beslutade landsmötet att en ny samisk riksorgani
sation skulle bildas. Denna skulle bland annat fungera som en samisk remissinstans som kun
de granska utredningar och lagförslag rörande samiska frågor. En interimsstyrelse, bestående 
av Park, Tomasson och Erik Daunius, utsågs av mötet. Styrelsens uppgift var att utarbeta för
slag till föreningsstadga samt stå som inbjudare till nästa landsmöte, då organisationen skulle 
konstitueras. Mötet krävde även att statsmakterna vid framtida tillsättningar av utredningar 
rörande samiska frågor skulle beakta Lindhagens motion från 1920 angående samisk repre
sentation i dylika utredningar.231 

Intresset för organisationsfrågan tycktes dock ha varit relativt kortlivat. Den valda inte-
rimsstyrelsen bedrev inte någon egentlig verksamhet bortsett från försök att uppmuntra till 
nya föreningsbildningar. Enligt Gustav Park bottnade detta i avsaknaden av ekonomiska re
surser. Den tilltänkta riksorganisationen omnämns inte heller i SET trots att Tomasson hade 
invalts i styrelsen. Efter hans bortgång 1940 upplöstes interimsstyrelsen och även detta försök 
att bilda en samisk riksorganisation strandade därmed.232 

Konflikten mellan i första hand Gustav Park å ena sidan och länsmyndigheterna i Norr
botten å den andra framstod tydligt vid landsmötet. Flera kontroverser uppstod och de närva
rande tjänstemännen från Norrbotten uppvisade en klar irritation över att Park hade begränsat 
deras deltagande i mötesförhandlingarna.233 Det var framför allt mellan Park och landssekrete
rare Sundberg som spänningarna tydligt visade sig. Enligt en återgiven berättelse från lands
mötet, böljade de vid ett tillfälle "skälla på varandra med höga röster rakt genom kyrko
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rummet. Ömsesidiga beskyllningar riktades med bestämda stämmor."234 Detta beskrevs i vissa 
av de samtida dagstidningarna som ett "intermezzo".235 Även andra av landsmötets deltagare, 
som till exempel Rensund, instämde i Parks kritik av lappadministrationen. I efterhand har 
Rensund tolkat länsstyrelsens agerande som att den "ansåg sig vara hela samefolkets överför
myndare."236 Bilden av en stark konfliktsituation mellan länsmyndigheterna i Norrbotten och 
landsmötets ledning med Park i spetsen förstärktes ytterligare när det efter mötet framkom att 
länsstyrelsen, helt utan mötesledningens vetskap, hade haft en egen stenograf på plats som 
protokollfört mötesförhandlingarna. Detta var en uppenbar misstroendeförklaring mot framför 
allt Park och hans agerande vid mötet framställdes i tvivelaktig dager i stenogrammet.237 

Liksom vid landsmötet 1918 beslutades att mötesprotokollet skulle tryckas. Det ansågs va
ra viktigt att handlingarna gjordes tillgängliga för alla intresserade. När Gustav Park och Carl 
Lindhagen i december 1937 ansökte om tryckningsbidrag för landsmötets handlingar blev 
frågan om stenogrammet aktuell. Både länsstyrelsen och lappfogdarna i Norrbotten tillstyrkte 
i princip att statsbidrag skulle lämnas till tryckningen av mötesförhandlingarna. Som villkor 
krävde de dock att protokollet skulle revideras i enlighet med stenogrammet. Denna föränd
ring av protokollet var enligt dem nödvändig för att en sanningsenlig bild av vad som hade 
avhandlats vid landsmötet skulle ges. Park uttryckte förvåning över detta krav från lappadmi
nistrationen och över att denna, som han såg det, på ett medvetet sätt försökte misstänkliggöra 
landsmötesprotokollet. Han menade att det så kallade stenogrammet inte var något annat än 
ett mycket dåligt referat och vägrade att böja sig för länsmyndigheternas krav. Trots att han 
inte längre förväntade sig statsbidrag hade Park beslutat att ändå lämna in handlingarna för 
tryckning och han var beredd att själv ta den ekonomiska risken för detta. Han tänkte förvisso 
låta stenogrammet ingå i de tryckta handlingarna från landsmötet, men endast som en efter-
skrift med skarpa kommentarer och hård kritik från honom själv. Park behövde dock inte själv 
finansiera tryckningen. Trots hans vägran att revidera protokollet beviljade regeringen 2.000 
kronor i tryckningsbidrag, med det villkoret att stenogrammet skulle inflyta i det tryckta pro
tokollet. Park behövde däremot inte ändra i originalprotokollet.238 I stället för att vara ett va
pen för länsstyrelsen som skulle förmå Park att korrigera landsmötesprotokollet blev steno
grammet ett propagandavapen i Parks händer, något som han utnyttjade till att göra ett kraftigt 
angrepp på länsmyndigheterna. 

Landsmötet 1937 fick en stor betydelse för samerna i Sverige, något som till exempel 
framhållits av Lars Rensund: 

Landsmötet i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937 sätter jag högt och säger: Det går till samernas 
historia som det allra största och betydelsefullaste. [...] 1937 års stora allmänna samela ndsmötets 
epokgörande uppväckelse och betydelse för samernas vidkommande går aldrig att smussla bort. 
Det eniga landsmötet blev samernas fasta borg för all framtid.239 

Landsmötets största betydelse låg kanske främst i dess stora symbolvärde. Den breda enighet 
som hade funnits mellan samer från norr till söder, stärkte samhörighetskänslan. Parks uttala
de förhoppning vid mötets inledning att samerna skulle agera som "ett och samma folk" hade 
infriats.240 Däremot fick mötet inte någon direkt inverkan på den förda politiken och ledde 
heller inte till någon direkt politisk mobilisering bland samerna. Efteråt återgick det mesta till 
de tidigare låsta positionerna. En effekt av landsmötet var dock att lapptjänstemännen möttes 
av ett ökat motstånd bland renskötarna, något som hade underblåsts genom mötet.241 

Reaktioner efter landsmötet 
Intresset och bevakningen från pressens sida var avsevärt större vid detta landsmöte än vid 
Östersundsmötet öch landsmötets krav mottogs genomgående både positivt och med stor för
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ståelse. I många tidningar betonades såväl den stora enighet med vilken många krav hade 
framförts, som de samiska kravens rimlighet. Eftersom samerna var svenska medborgare med 
samma skyldigheter som övriga invånare i landet, borde de tillerkännas samma rättigheter. De 
krav som framförts av mötet borde därför i stor utsträckning kunna ligga till grund för den 
framtida lösningen av dessa frågor.242 Viss kritik framfördes emellertid mot landsmötes-
forhandlingarna. I flera av tidningarna karaktäriserades Park som "diktator" eller "Führer", 
dock med relativt positiva konnotationer. Det var Parks ställning som stark ledare som avsågs. 
Samtidigt kritiserades han emellertid för det enväldiga sätt på vilket han hade styrt landsmö
tet, och speciellt hans attityd mot och behandling av statsmakternas representanter uppfattades 
som anmärkningsvärt hård och osaklig.243 Som helhet hade dock mötet givit ett övervägande 
positivt intryck och förståelsen för samerna och deras problem hade ökat. 

Även Tomasson var genomgående mycket uppskattande till hur landsmötet hade utvecklat 
sig. Mötet visade med eftertryck att det inte fanns någon splittring bland samerna, utan alla 
ville i stor enighet sträva mot gemensamma mål. Tomasson var framför allt glad för uppslut
ningen från Norrbotten. Att representanter hade kommit från alla socknar utom Karesuando 
visade att även Norrbottenssamerna höll på att vakna och inse betydelsen av organisering. 
Konflikten med lappväsendet fanns kvar, men Tomasson hoppades ändå att mötet hade bidra
git till ett ökat samförstånd och en större vilja till samarbete mellan parterna. Han framhöll att 
samerna förvisso hade bidragit till denna konflikt, men betonade att det var lappväsendet som 
bar den största skulden genom sitt maktfullkomliga agerande och sin ovilja att samarbeta och 
lyssna till samiska synpunkter. Vilka praktiska resultat som skulle komma ut av mötet var 
ännu för tidigt att säga, men Tomasson betonade att samerna inte kunde förvänta sig att få alla 
krav tillgodosedda.244 Även Park framhöll betydelsen av den stora samiska enighet som uppvi
sades på landsmötet: 

Hopsummeras alla intryck och beslut från landsmötet, är det emellertid en spontant framsprungen 
och enhällig manifestation, som utgör landsmötets höjdpunkt och som därför också torde göra 
Arvidsjaurs "lappriksdag" till en historisk hän delse, och det var utan tvivel detta, att samerna här 
för första gången i sin tillvaro fingo göra den både upplivande och förpliktande upplevelsen, att 
de - trots alla skiljande hinder i väldiga avstånd och olika dialekter - dock utgöra ett enda folk. 
För alla samer blev det nu levande och klart, att de ha icke blott samma näringsfång, bekymmer 
och svårigheter, utan i kraft av blodsbandets fasta sammanhållande länkar höra de ihop som en 
nation, en liten folkspillra, som und er århundraden i våra ödsliga fjäll och skogar frusit och svul
tit men tillika segrat över nature ns obändiga hårdhet och otillgängliga karghet. Det ögo nblick un
der landsmötet, då samerna som en man ställde sig bakom sina förespråkar e och därvid förklara
de sig vilja enigt och målmedvetet arbeta för både sin andliga och timliga förkovran i obrottslig 
trohet mot moder Sveas berättigade krav på sina barn, utgjorde utan tvivel landsmötets högtidli
gaste och mest förpliktande moment. Samefolket - ett enat folk, som vill i pliktuppfyllelse och 
idoghet tjäna fosterlandet, detta öppnar förvisso stora möjligheter och uppgifter för samerna att 
just genom sammanhållning och enig samverkan hävda sin riksgagnande tillvaro i den hårda 
kampen för tillvaron.245 

Det faktum att Tomasson själv inte hade kunnat delta vid landsmötet bidrog till att Parks 
åsikter till stor del hade blivit allenarådande. Tomasson hade dock avvikande åsikter i vissa 
frågor och en sådan rörde maximeringen av det individuella renägandet. Den begränsning av 
den enskilde renskötarens reninnehav som landsmötet, i likhet med lapputredningen, hade 
föreslagit såg han som något mycket olämpligt. Tomasson betraktade detta som ett ingripande 
i den personliga näringsutövningen, något som i förlängningen riskerade att minska renskö
tarnas intresse för sin näring. Han framhöll att frågan på landsmötet inte fått en tillräckligt 
grundlig behandling på grund av de många ämnen som skulle behandlas och menade att be
slutet var förhastat och illa genomtänkt. Denna typ av begränsningar av renskötselns utövande 
var i likhet med vissa av lapputredningens förslag främst av en negativ karaktär. Tomasson 
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beskrev till och med beslutet som osympatiskt i sina effekter för den enskilde renskötaren. 
Han antydde även att han trodde att Park inte hade tänkt igenom vilka konsekvenser förslaget 
kunde fa, som till exempel att lappväsendets möjligheter att reglera reninnehavet inom en 
lappby ytterligare förstärktes.246 1 det tryckta protokollet gjorde Park dock en markering mot 
Tomasson i denna fråga. Han poängterade att detta förslag på intet sätt var avsett att hämma 
företagsamheten hos renskötarna, men att väl avvägda gränser för det individuella renägandet, 
vilka tog hänsyn till individens behov, i stället skulle stimulera intresset för arbetet. Även om 
den enskilde renägarens hjord ökade och passerade de föreslagna gränsvärdena innebar detta 
ingen förlust. Detta överskott kunde då i stället omsättas i kontanter vilket skulle inverka po
sitivt genom att detta var en säkrare investering än att låta hjordarna växa ohämmat. Han 
framhöll dessutom att landsmötet enhälligt hade ställt sig bakom denna punkt.247 

Landsmötets resolutioner och krav gick 1939 ut på remiss till länsstyrelserna i de berörda 
länen. I Norrbotten lämnade länsstyrelsen och lappfogdarna varsitt yttrande rörande landsmö
tet. I båda yttrandena framfördes stark kritik mot en rad av de förslag som mötet hade ställt sig 
bakom samtidigt som lapputredningens föreslagna åtgärder försvarades. Lappmötets starka 
kritik mot förslagen i betänkandet tillbakavisades som grundlös. Dessa förslag hade under 
hela utredningsarbetet förankrats bland renskötarna vilka också hade ställt sig positiva till 
dem. Därmed tillbakavisades även kritiken mot att samerna inte hade tillåtits delta i utred
ningsarbetet. Angående behövliga åtgärder på renskötselns område framhöll framför allt lapp
fogdarna renskötarnas egen skuld i de problem som för närvarande fanns. Renbeteskonven
tionen hade enligt dem snarast lett till förbättringar inom renskötseln, även om den samtidigt 
hade medfört påtagliga inskränkningar för näringen. Något behov av en mer djupgående revi
sion av konventionen ansåg de inte vara nödvändig. Frågan om länsmyndigheternas agerande 
i s amband med inflyttningen av Karesuandosamer till Arjeplog lämnades däremot återigen i 
stort sett helt i tysthet. I kolonisationsfrågan höll länsmyndigheterna fast vid de synpunkter 
som hade framförts i lapputredningens betänkande, det vill säga att detta ännu var en oprövad 
verksamhet och att en det inledningsvis var lämpligast med försök i en mer begränsad skala. 
Länsstyrelsen pekade på de initiativ som tagits i frågan, men menade samtidigt att det var 
svårt att intressera många samer för denna typ av hjälpverksamhet. Lapputredningens förslag 
till byordningar togs likaledes i försvar liksom bötesnivåerna i dessa samt i renbeteslagen. 
Lappfogdarna framhöll visserligen att det av landsmötet antagna förslaget till byordningar 
skulle beaktas när länsstyrelsen skulle fastställa nya, men betonade samtidigt att "de blivande 
byordningarna i huvudsak böra utfärdas i närmare överensstämmelse med lapputredningens 
förslag, som till sitt innehåll med säkerhet är bättre avvägt än det å Arvidsjaurs-mötet fram
komna."248 

Även det sätt landsmötet hade genomförts på samt mötesledningens, och därmed Parks, 
agerande kritiserades. Lappfogdarna ställde sig till exempel i princip positiva till förslaget om 
att med statsbidrag bekosta samiska landsmöten vart fjärde år. De menade att regelbundna 
landsmöten skulle kunna bidra till en förbättrad renskötsel. Samtidigt framförde lappfogdarna 
allvarliga betänkligheter mot landsmötets organisation. Som konkreta exempel på de organi
satoriska bristerna vid mötet stödde sig lappfogdarna på en artikel i Svenska Dagbladet, där 
kritik bland annat framfördes mot att föredragningslistor saknades. Detta hade fatt till följd att 
frågor kunde tas upp eller skjutas fram utan hinder. Kritik riktades också mot att många frå
gor, framför allt diskussionen kring byordningarna, hade fatt en mycket hastig summarisk 
behandling och att mötesledningen genom sitt agerande hade givit frågorna en ensidig belys
ning. Liknande synpunkter betonades även av länsstyrelsen, som menade att regelbundna 
landsmöten "torde rätt ledda icke blott bliva till glädje för denna befolkning utan jämväl kun
na fylla praktiska uppgifter."249 Länsstyrelsens kritik mot mötesledningen framfördes på ett 
ännu tydligare sätt i en skrivelse som landssekreterare Sundberg sände till statssekreteraren i 
socialdepartementet, Wilhelm Björck, kort efter landsmötet: 

209 



Det nu avhållna [landsmötet] torde ha givit den oförvillade åhöraren tillräcklig upplysning om 
idealiteten och den sansade objektiviteten hos de vid tillställningen ledande och rörande det värde 
som opinionsyttring i det hela man kan skänka de här åstadkomna resolutionerna.250 

Från länsstyrelsen i Västerbotten var reaktionen något mer positiv. Flera av landsmötets re
solutioner fick starkt stöd av länsstyrelsen, bland annat kravet på omförhandlingar av renbe
teskonventionen, frågan om regelbundna sameriksdagar vart fjärde år samt maximering av det 
individuella renantalet. I vissa frågor intog dock även länsstyrelsen i Västerbotten en kritisk 
position. Frågan om samiskt deltagande i framtida utredningar av samefrågan var ett sådant 
exempel. Länsstyrelsen ställde sig i princip positiv till tanken, men betonade att det i s å fall 
måste röra sig om samer som ägnade sig åt renskötsel och hade god kännedom om denna nä
ring. Därmed underkändes indirekt både Torkel Tomasson och Gustav Park som lämpliga 
samiska kandidater att ingå i framtida utredningar, eftersom de inte ansågs ha kunskaper om 
de faktiska nutida renskötselförhållandena. Även i frågan om en sänkning av bötesnivåerna i 
byordningarna och i renbeteslagen framförde länsstyrelsen invändningar mot landsmötets 
krav. En viss kritik riktades också mot hur mötesledningen hade hanterat vissa frågor.251 I det 
stora hela var dock länsstyrelsen i Västerbotten mer positiv i sit t bemötande än länsstyrelsen i 
Norrbotten. I Jämtland pågick fortfarande utredningen rörande renskötseln i länet, varför läns
styrelsen avstod från att kommentera landsmötets krav. I stället hänvisades till det kommande 
utredningsbetänkandet.252 

I väntan på en proposition - den politiska mobiliseringen mattas av 
Liksom åren närmast före landsmötet kom åren efter att präglas av en avvaktande hållning 
från Tomassons sida, den här gången i väntan på att en proposition skulle läggas baserad på 
lapputredningens betänkande och landsmötets resolutioner. Landsmötet hade dock medfört att 
han återigen såg positivt på samerörelsens möjligheter: 

De senaste årtiondena ha ovedersägligen medfört en ganska stark uppryckning av samebefolk
ningens självkänsla. Fast ännu mycket återstår i organisationen, har den dock redan hunnit sätta 
en viss prägel på befolkningen - den har vidgat blickarna för betydelsen av enande samling sam t 
avtrubbat det mindervärdighetsbegrepp, som tidigare i allt för hög grad återfanns hos sameh. Vi 
ha nu att göra med ett folk, som strävar efter full likställighet med övriga svenska medborgare, 
som vill lyfta sig självt i kul turellt och materiellt hänseende.253 

En fråga som Tomasson drev med stor kraft även åren närmast efter landsmötet var kolonisa
tionsfrågan. I ett stort antal artiklar behandlade han denna sin hjärtefråga. Tomasson menade 
att det var i det närmaste skandalöst att frågan fortfarande inte hade fatt någon lösning trots 
den rådande situationen inom renskötseln.254 Han ansåg att det var lappromantikens starka 
förankring på regional nivå, framför allt inom länsstyrelsen i Norrbotten, som hade haft alltför 
stort inflytande i denna fråga och han ställde sig mycket kritisk till denna ådra i den svenska 
samepolitiken: 

Den ville återföra samerna till att födas, leva och dö i kåtan. Sådan är den verklighetsfrämmande 
lappromantiken. Den menar kanske väl på sitt sätt, men den är sorglig, när den t. ex. helt enkelt 
gör gällande, att i den mån samerna kommit så långt bort från fädernas seder och bruk, att de sö
ka sin bärgning på annat sätt än genom renskötsel - då saknar staten anledning hjälpa. 
En sådan uppfattning var länge djupt rotad . Uttrycken same och renskötande same voro identiska 
begrepp. Åtminstone ville man ha det så. Och lagsti ftningen hjälpte till att bibehålla uppfattning
en, genom att den i huvudsak avsåg samerna som renägare och renskötare.255 
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Landssekreterare Sundberg kritiserades för a tt han företrädde denna föråldrade lappromantiska 
bild. Tomasson krävde nu ett slut på vad han betraktade som en ren förhalningspolitik från 
statsmakternas sida.256 Däremot berörde Tomasson inte heller nu på ett mer direkt sätt indust
rialiseringens effekter för renskötseln i anknytning till näringens problem. Den andra Suorva-
regleringen vilken inleddes 1937 omnämndes till exempel inte i tidningen.257 

I mars 1939 lade regeringen en proposition angående anläggandet av kolonat för samer på 
Kurravaaraområdet i Jukkasjärvi socken. Tomasson betraktade detta som en omsvängning i 
frågan från statsmakternas sida och som ett viktigt steg i rätt riktning. Han såg det dessutom 
som resultatet av ett målmedvetet arbete i SET att belysa denna fråga. När han såg tillbaka på 
hur den samiska kolonisationsfrågan hade utvecklat sig under 1930-talet var han övervägande 
positiv. Tomasson menade att kolonisationsfrågan till största delen handlade om upplysning, 
där problemet dels låg i a tt upplysa statsmakternas representanter, dels i a tt upplysa samerna 
om frågans betydelse. Han ansåg att SET:s mångåriga uppmärksamhet av behovet av koloni
sationsåtgärder hade varit framgångsrik så till vida att de allra flesta bland de politiska och 
administrativa makthavarna på det samepolitiska området nu erkände vikten och betydelsen 
av denna fråga och av att finna en acceptabel lösning. Däremot hade tidningen inte varit lika 
framgångsrik i att skapa samma förståelse hos renskötarna. Tomasson hävdade att många av 
renskötarna inte förstod hur centralt det var att kolonisationsfrågan fick en hållbar lösning. 
Det var först när de själva inte längre kunde försöija sig genom renskötseln som de kom till 
insikt. Renskötselnäringen kunde inte utgöra grunden för den framtida försöijningen av sa
merna.258 

Att kolonisationsåtgärder var nödvändiga visade sig genom att nöden bland renskötarna i 
Norrbotten var fortsatt stor under slutet av 1930-talet, trots den nödhjälp de erhöll och tidigare 
hade erhållit. I en skrivelse till regeringen 1939 anhöll därför Gustav Park, på uppdrag av Ar
jeplogs sameförening, om hjälp till renskötarna i länet. Han påtalade den stora fattigdom som 
var rådande bland renskötarna, med bland annat bristsjukdomar hos deras barn som följd, och 
förlitade sig på att regeringen skulle vilja lindra dessa problem. Framför allt hoppades han och 
sameföreningen på att en regeringsproposition baserad på lapputredningens betänkande och de 
önskemål som framförts av det samiska landsmötet skulle läggas fram under året. Om detta 
inte skulle ske anhöll han om tillfällig nödhjälp till de fattigaste renskötarna.259 Från länssty
relsen i Norrbotten bemöttes denna anhållan från Parks sida med omfattande undersökningar 
av understödsbehovet bland den renskötselberättigade samiska befolkningen i samtliga skogs-
och fjällappbyar i länet med undantag för de tre nordligaste.260 Dessa undersökningar vidtogs 
med det uttalade syftet att tillbakavisa Parks påståenden rörande den stora nöden bland den 
renskötande befolkningen, något som tydligt framträder i en skrivelse från lappfogde Hed
bäck: 

Hela denna utredning har nu ej så stort praktiskt intresse, den har ju varit till för att visa, att det ej 
finns så mycket lappar, som stå och vänta på hjälp, som kyrkoherde Park gjort gällande i en un
derdånig klagoskrift. Han räknade ju alla, som enligt statistiken voro renskötselberättigade, men 
ej voro aktiva renskötare, till denna hjälpbehövande kategori. Fördenskull måste man nu visa 
fram, att han återigen tager fel.261 

Med dessa undersökningar som grund avstyrktes bifall till Parks skrivelse. Lappfogdarna me
nade att situationen för renskötarna i och för sig var svår men att åtgärder kontinuerligt vid
togs för att komma till rätta med detta, dels genom anslag till reninköp åt mindre renägare så 
att dessa kunde förbli inom näringen, dels genom ett kontinuerligt arbete med att slussa över 
personer från renskötseln till jordbruksnäringen. Länsmyndigheternas övriga åtgärder till stöd 
för de renskötande samerna, som utdelning av matvaror och nödhjälpsarbeten, lyftes också 
fram. Det omedelbara hjälpbehovet kunde däremot ske genom fattigvårdens försorg. Något 

211 



behov av särskilda åtgärder från regeringens sida ansågs därför inte vara nödvändiga av lapp
fogdarna. Länsstyrelsen följde denna linje och avstyrkte speciella åtgärder från regeringens 
sida.262 

I en artikel i Härnösands-Posten i maj 1940 förde Park fram liknande synpunkter som i sin 
skrivelse till regeringen. Denna gång baserade han sig på förhållandena i Jukkasjärvi och den 
djupa nöden bland den renskötande befolkningen där. Han krävde återigen att de renskötare 
som slagits ut från näringen snarast skulle erhålla statsmakternas stöd och hjälp i sin utsatta 
situation.263 I ett uttalande i SET bemöttes Parks synpunkter från länsstyrelsens sida. Där 
framhölls att länsstyrelsen vidtagit åtgärder för att komma till rätta med frågan och som ex
empel lyftes Kurravaarakolonaten fram. Länsstyrelsen arbetade dessutom med att fa fram fler 
kolonat. Enligt länsstyrelsen fanns det dock ett problem med att fa de utpekade samerna att 
acceptera kolonat. De bodde hellre kvar i sina bostäder ovanför odlingsgränsen där de saknade 
goda försörjningsmöjligheter. Ett större intresse krävdes från denna kategori om länsstyrelsens 
åtgärder på kolonisationsområdet skulle göra någon nytta. Länsstyrelsen hävdade dessutom att 
Park hade överdrivit problemen bland Jukkasjärvisamerna. Lappfogde Hedbäck menade att 
Parks artikel i sedvanlig ordning var tendentiös och överdriven.264 Återigen karaktäriserades 
de krav som framfördes från samerna som överdrivna från länsmyndigheternas sida och något 
gehör fick de inte. 

Samerna väntade dock förgäves på en proposition baserad på lapputredningens betänkande; 
någon sådan kom aldrig. I stället blev lapputredningen föremål för en överarbetning under 
1940-talet. En bidragande orsak till att ingen proposition lades tycks ha varit planerna på att 
föra över samefrågorna från social- till jordbruksdepartementet, något som genomfördes 1938. 
Överförandet av handlingarna i frågan mellan departementen drog ut på tiden.265 De mycket 
starka samiska protesterna mot betänkandet torde också ha spelat en viktig roll i samman
hanget. Därmed kom samefrågan att hänga i luften i ytterligare några år. Av lapputredningens 
förslag var det endast ett som genomfördes under 1930-talet. Lappfogdetjänsterna, med un
dantag för skogslappfogdetjänsten, uppfördes 1937 på ordinarie stat. Därmed fick tjänsteinne
havarna en större grundtrygghet.266 

En talesman tystnar - Torkel Tomassons bortgång 1940 
När Torkel Tomasson gick bort den 7 december 1940 var detta efter en lång period av pro
blem med hälsan. Hans frånvaro från landsmötet 1937 var bara ett av flera exempel på hur 
hans vacklande hälsa förhindrade honom att arbeta med samefrågan.267 Tomasson stupade 
nästan bokstavligen talat med pennan i hand. Trots en sviktande hälsa fortsatte han att ge ut 
SET fram till sin bortgång. För samerörelsen var Tomassons bortgång en svår förlust. Den 
förlorade inte bara en ledare och visionär utan även en av de som hade bidragit till att en viss 
aktivitet hållits igång under hela mellankrigstiden. Genom Tomassons bortgång blev även den 
förskjutning från honom till Gustav Park som den ledande samiske företrädaren, en process 
som pågått under 1930-talet, definitiv. Vid begravningen beskrevs Tomasson närmast som en 
samisk statsman. Jonas Åhrén hyllade hans insatser för samerna och beskrev honom som en 
"hjälte av samisk börd."268 Även Gustav Parks minnesord över vännen präglades av stor upp
skattning för Tomassons insats: 

Genom vår tidning har den bortgångne samemärkesmannen varit en kulturell folkuppfostrare av 
betydande mått, på samma gång som han vaket och målmedvete t sökt tillvarataga samernas olika 
intressen och på ett övertygande och mästerligt sätt belyst och utvecklat deras olika livsfrågor. 
[—] Tomasson var en god stilist, fyndig och mångsidig, vass och slagfärdig, särskilt när det 
ibland gällde att gissla den överkultiverade människans översitteri vis-â-vis samerna. Därtill be
själades han av ett aldrig slocknande kulturellt-ideellt intresse. [—] Må hans minne aldrig för
blekna bland samerna, för vilka han arbetade, tills hans hjärta brast i döden!269 
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Det var med mycket stor tveksamhet som Park beslutade sig för att axla Tomassons mantel 
som redaktör för SET. Han trodde att det skulle bli svårt att kombinera arbetet som redaktör 
med sin tjänst som kommunister. Park klargjorde att en förutsättning för att det skulle fungera 
var att många samer skulle delta och skriva i tidningen. Han var dessutom synnerligen väl 
insatt i de stora ekonomiska bekymmer Tomasson hade haft i a rbetet med att ge ut tidningen 
något som också torde ha bidragit till Parks tvekan att åta sig arbetet. I sina målsättningar för 
SET sade sig han ha som ambition att fullfölja samma riktlinjer i SET som Tomasson hade 
haft, men med det tillägget att han ville ge tidningen en mer andlig och religiös prägel samt ge 
mer utrymme för samisk tradition och folktro.270 

Sammanfattande analys 
Under perioden 1930-1940 var det återigen en starkare samerörelse som framträdde. De för 
samerörelsen positiva tendenserna med ett växande engagemang i stora delar av det samiska 
området som hade kunnat utläsas i slutet på 1920-talet, blommade under 1930-talet ut i en 
bredare politisk mobilisering. De problem som uppstod inom renskötseln till följd av en över
belastning av betesmarkerna i vissa områden, kombinerat med den tvångsslakt i Arjeplog som 
länsmyndigheterna i Norrbotten genomförde vintern 1931/1932, skapade en grogrund för sa
merörelsen att återigen agera med större kraft. Till stor del kan samerörelsen beskrivas som 
aktiv under perioden. Tvångsslakten var startskottet för såväl politiska aktioner som ett breda
re engagemang i samefrågorna, men den utgjorde dock endast ett startskott. Det var den gene
rella situationen samerna nu reagerade mot. Tvångsslakten och de starka reaktioner denna 
väckte, inte bara hos Arjeplogssamerna utan även hos andra samer i de sydligare delarna av 
det samiska området, utnyttjades till exempel av Tomasson för att skapa en bred samisk opi
nionsyttring, vilken utmynnade i lappdeputationen. De många aktionerna av samer i Arje
plogsområdet är ytterligare exempel på detta. Periodens största enskilda händelse, landsmötet 
1937, var däremot en direkt följd av lapputredningen och dess betänkande. Efter mötet gick 
samerörelsen åter in i en mer passiv fas. Det starka engagemang som hade varit framträdande 
under större delen av decenniet började mattas av och dessutom förväntades en proposition i 
samefrågan varför det var naturligt att aktiviteterna trappades ner i väntan på denna. Till skill
nad från sin föregångare fick därför landsmötet 1937 ingen mobiliserande effekt som samerö
relsen kunde utnyttja. I stället markerade den en slutpunkten på en längre period av aktivitet. 

Inom renskötseln fortsatte näringens reorganisering och omläggningen mot en mer extensiv 
renskötsel fick nu definitivt genomslag. Detta skapade även en svårare situation för de mindre 
renägarna som hade svårare att kontrollera sina renhjordar. När katastrofvintrarna inträffade i 
mitten på 1930-talet befann sig dessa i en utsatt position och många tvingades upphöra med 
sin renskötsel. Krisåren och näringens pågående ekonomiska reorganisering innebar att 
länsmyndigheterna under slutet av 1930-talet återigen kunde stärka sitt grepp över renskötar
na. Länsmyndigheterna avgjorde vilka renskötare som skulle erhålla nödhjälp och vilka som 
nekades, vilka som kunde fa sina betesavgifter nedskrivna och vilka som tvingade betala hela 
beloppet, samt även vilka som skulle erhålla stödåtgärder för att kunna förbli renskötare och 
vilka som skulle bearbetas för att lämna näringen. Den djupa ekonomiska krisen inom näring
en och länsmyndigheternas agerande för att utnyttja denna, begränsande samerörelsens möj
ligheter att arbeta vidare från de offensiva åren under 1930-talets inledning. På grund av de 
stora problemen inom renskötseln rådde en stark pessimism rörande näringens framtid. Lapp
väsendets tjänstemän uttryckte allvarliga farhågor för hur renskötseln skulle komma att ut
vecklas, inte minst på grund av att allt fler renskötare övergav de sunda renskötseltraditioner
na och i stället tänkte mer på den egna bekvämligheten. Även Tomasson och Park såg mycket 
pessimistiskt på näringens framtid och de gick till och med så långt att de förutspådde att ren
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skötseln, åtminstone i vissa områden, helt skulle upphöra. Detta framställdes dock inte som 
något problem för samerna eller den samiska kulturen, det krävdes endast att de drabbade fick 
stöd för att övergå till jordbruk. Vid landsmötets diskussioner rörande renskötseln framgick 
dock att de aktiva renskötarna inte delade Tomassons och Parks starka farhågor. 

Även under denna period var den svenska samepolitiken en mycket starkt pådrivande fak
tor bakom den etnopolitiska mobiliseringen bland samerna. Den utveckling som hade påbör
jats under den föregående perioden, att det i a llt större utsträckning var den regionala imple-
menteringen av samepolitiken och inte formerandet av samepolitiken på central nivå som sa
merna reagerade mot, fortsattes nu. Både länsstyrelsernas och lapp tjänstemännens agerande 
kritiserades av samerna och starkast var kritiken mot länsmyndigheterna i Norrbotten. "Lapp 
skall vara lapp "-politikens tankegångar var fortfarande starkt förankrade bland tjänstemännen 
vid länsstyrelserna och lappväsendet. Inom länsmyndigheterna i Norrbotten fanns starka före
språkare för denna linje. Detta förhållningssätt mötte dock allt starkare motstånd bland ren
skötarna och länsmyndigheterna fick därigenom ökade problem att få sina åtgärder respekte
rade bland renskötarna. Under perioden var den konfliktfyllda interaktionen mellan länsmyn
digheterna i Norrbotten å ena sidan, och samerna i framför allt Aijeplogsområdet med Gustav 
Park i spetsen å den andra en katalysator för den etnopolitiska mobiliseringen. Genom ett re
solut agerande mot de klagande och genom att visa vem som hade makten försökte länsmyn
digheterna bemöta de samiska aktionerna. Det gällde framför allt att få renskötarna att förstå 
att länsmyndigheternas åtgärder var till för såväl deras som näringens fromma. Tvångsslakten 
i Aijeplog vintern 1931/1932 skapade dock en spänd situation med starka samiska protester. 
Den av Park författade JO-anmälan av länsmyndigheternas hanterande av tvångsslakten var 
ett tydligt exempel på det skärpta läget. Efter tvångsslakten trappades konflikten mellan Aije-
plogs- och Karesuandosamerna ner även om den inte försvann. I stället kom nu den huvud
sakliga konfliktlinjen att gå mellan samerna och lappväsendet. 

I konflikterna mellan Karesuandosamerna och Aijeplogssamerna, mellan den extensiva och 
den intensiva renskötseln, bibehöll lappväsendet i princip sin ursprungliga ståndpunkt. Den 
intensiva renskötseln var att föredra, men Karesuandosamerna sågs samtidigt som mer genui
na nomader och därmed som bättre renskötare än Aijeplogssamerna. Lappväsendet böljade 
under perioden allt mer att omdeflniera sin syn på renskötseln i Karesuandoområdet, som nu 
beskrevs som den mest utvecklade och välanpassade. Karesuandorenskötseln hade tidigare, 
när tvångsförflyttningarna inleddes, beskrivits som mer primitiv än den som bedrevs i södra 
Norrbotten. En central orsak till denna förändrade inställning var att länsmyndigheterna hade 
reviderat sin inställning till den extensiva renskötseln. Trots att den intensiva renskötselns 
fördelar framhölls i olika sammanhang blev det under lapputredningens arbete uppenbart för 
lapptjänstemännen att det inte längre var möjligt att återinföra den. Den extensiva renskötseln 
accepterades i stället allt mer under perioden och lapptjänstemännen eftersträvade att intensi
fiera denna något för att undvika alltför stora avarter. Att Karesuandorenskötseln framhölls 
som en förebild var också viktigt för att förklara varför denna kunde accepteras i Aijeplog; 
den ansågs i s jälva verket vara en utvecklad och modern renskötsel. I Aijeplog hade, genom 
olyckliga omständigheter, vissa negativa aspekter av den gamla Aijeplogsrenskötseln kombi
nerats med Karesuandosamernas renskötsel, vilket hade lett till problemen. Lapptjänstemän
nen hävdade att Aijeplogssamernas avsteg från de samiska traditionerna var en starkt bidra
gande orsak till denna utveckling, trots att de inte själva ville erkänna sin del i problemen. Av 
den anledningen ville de inte heller genomföra de förändringar inom näringen som var nöd
vändiga för att renskötseln i området återigen skulle utvecklas positivt. I Karesuandoområdet 
däremot bedrevs en närmast mönstergill renskötsel, där renskötarna följde lapptjänstemännens 
föreskrifter och där problem med renskötselmetoden därigenom kunde hanteras. De moderni
serade och förslappade renskötarna bedrev en dålig renskötsel, medan de genuina nomaderna 

214 



däremot bedrev den goda renskötseln. Samepolitikens koppling mellan en nomadiserande 
livsföring och en god renskötsel är här mycket uttalad i länsmyndigheternas syn på frågan. 

Det fanns uppenbarligen en oro vid länsstyrelsen och lappväsendet i Norrbotten att de sa
miska klagomålen och protesterna skulle vinna gehör på central nivå, med efterverkningar för 
länsmyndigheterna och deras ställning och verksamhet. Detta var märkbart redan vid perio
dens inledning. När 1930 års lapputredning skulle tillsättas var framför allt landssekreterare 
Sundberg synnerligen aktiv dels för att begränsa utredningens uppdrag och att fa den stöpt i 
den form länsmyndigheterna i Norrbotten ville ha, dels för att fa utredningsuppdraget knutet 
till länsstyrelsen. Att denna strategi lyckades stärkte länsmyndigheternas ställning. De starka 
samiska reaktionerna mot länsmyndigheternas agerande och den politiska mobilisering detta 
gav upphov till försökte lapp tjänstemännen motverka på olika sätt. En strategi var att vägra att 
diskutera vissa frågor. Länsmyndigheterna roll i de uppkomna missförhållandena inom ren
skötseln i Aijeplog genom tvångs förflyttningarna till området var en sådan fråga som und
veks. Frågan var aktuell och fördes upp till diskussion vid olika tillfällen, till exempel i sam
band med tillsättandet av lapputredningen och i JO-anmälningen. Länsmyndigheterna undvek 
dock nästan fullständigt att diskutera sin roll i det hela, det vill säga vad myndigheternas pas
siva agerande under 1920-talet egentligen hade betytt. Frågan blev därigenom en ickefråga 
som föll platt till marken vaije gång den togs upp från samernas sida. 

En annan strategi som länsmyndigheterna uttalat använde under denna period för att för
söka utestänga samerna från den politikområdet var att förneka samerna i allmänhet, och de 
samiska företrädarna i synnerhet, rätten att föra upp frågor på den samepolitiska dagordning
en. På den lokala och regionala nivån ansåg sig lapptjänstemännen besitta auktoriteten rörande 
samepolitiska frågor. Följaktligen var det endast de egna initiativen i olika frågor som gavs 
legitimitet. När sameföreträdarna vid olika tillfällen tog initiativ i vissa frågor kunde lappvä
sendet/länsstyrelsen, i egenskap av remissinstans, avstyrka åtgärder. Länsstyrelsens försök att 
bagatellisera samernas anmälan till JO var också ett exempel på denna strategi från lapp
väsendets sida. Sundbergs upprepade påpekanden att länsstyrelsen och lappfogden hade avse
värt viktigare tjänsteåligganden att arbeta med, sände tydliga signaler om det mycket ringa 
värde länsstyrelsen ville fästa vid den samiska anmälningen. Frågorna framställdes som ovik
tiga och samtidigt ifrågasattes trovärdigheten i de samiska inlagorna. I en rad frågor under 
1930-talet uppträdde länsmyndigheterna på ett liknande sätt; de samiska initiativen betrakta
des varken som relevanta eller objektivt grundade, utan snarare som subjektiva partsinlagor. 
Den analys Gustav Park gjorde angående lapptjänstemännens hantering av problemen i Arje
plog tycks vara giltig för hur lappväsendet i Norrbotten agerade: "Och vilka positiva åtgärder 
renägarna än månde föreslå för att i någon mån upphjälpa det hela, så godtagas dessa icke av 
vederbörande."271 I flera av dessa frågor tog lappväsendet senare egna initiativ och förde fram 
frågorna som sina egna. Lappväsendet strävade efter att både förhindra samerna från att på
verka innehållet i den samepolitiska kontexten och att de gavs utrymme för att ta initiativ in
om politikområdet. Lapptjänstemännen ville heller inte tillåta samerna att ha någon möjlighet 
att delta i det politiska beslutsfattandet. 

Ytterligare en linje i länsmyndigheternas agerande gentemot de politiskt aktiva samerna 
var att spela ut dessa mot de mer passiva samerna i de nordligare delarna av Norrbotten. Detta 
blev dock allt svårare att vidhålla sedan även Jukkasjärvisamerna från 1934 böljade vara mer 
aktiva. Länsmyndigheterna agerade även i avsikt att ifrågasätta och undergräva Parks och 
Tomassons trovärdighet och representativitet som talesmän för renskötarna. Detta gjordes 
genom aktiva försök att diskreditera dem inför de centrala myndigheterna och genom att för
söka misstänkliggöra dem inför samerna. Park och Tomasson ifrågasattes som talesmän för 
samerna eftersom de inte var aktiva renskötare och därmed ansågs sakna kunskaper på ren
skötselns område. De framställdes på grund av detta som utanförstående personer vilka för
sökte uppvigla samerna. Därigenom ifrågasattes inte bara Parks och Tomassons rätt att fram
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träda som talesmän för de "äkta" samerna, det vill säga renskötarna, utan även deras samiska 
börd. Genom att sameledarna inte var renskötare själva hade de lämnat det som betraktades 
som det samiska; de ansågs inte längre vara samer och ifrågasattes därför som förespråkare 
för samerna. Även inför renskötarna försökte länsmyndigheterna underminera sameledarnas 
ställning och de ifrågasattes uttryckligen. Förhoppningen var att mer "sansade" och 
"förståndiga" samer skulle bli tongivande och att stödet för Park och Tomasson skulle minska. 
Det är ur detta perspektiv de skarpa attackerna mot Park och Tomasson i lapputredningens 
betänkande ska analyseras. Sett isolerat framstår det starka ifrågasättandet av sameledarna i 
betänkandet som svårtolkat och svårförståeligt. Konflikten mellan parterna var dock skarp och 
betänkandet var till en viss del en partsinlaga i konflikten. Det fanns en stor oro för att den 
samiska kritiken skulle kunna fa effekter för länsmyndigheterna och det var därför viktigt att 
neutralisera den. I lapputredningens betänkande och i andra sammanhang hade länsmyndig
heterna i Norrbotten vitsordat behovet av samiska organisationer. Dessa skulle dock koncent
rera sig på ekonomiska frågor och inte ägna sig åt oppositionell verksamhet mot lapptjänste
männen. Det var alltså i realiteten endast en viss form av samiska organisationer länsmyndig
heterna kunde tänka sig. Samiska organisationer fick dessutom inte ledas eller vara under in
flytande från Tomasson och Park, eftersom dessa inte arbetade för renskötselns bästa. 

Agerandet från länsmyndigheterna i Norrbotten hade sannolikt en dubbel effekt. I viss ut
sträckning uppnåddes troligen målsättningen genom att vissa samer avhöll sig från att aktivt 
delta i samerörelsens aktiviteter, men detta skedde inte i tillräcklig omfattning för att motstån
det skulle minska. Att de regionala myndigheterna på 1930-talet reagerade starkt mot ett sa
miskt politiskt agerande var troligtvis inte en lika avskräckande faktor som i början av 1900-
talet. I stället tycks länsmyndigheternas skarpa attacker mot de samiska ledarna snarast ha lett 
till det omvända, det vill säga till ett uttalat samiskt ställningstagande för Tomasson och Park 
och ett ifrågasättande av länsmyndigheterna. De samer som var tveksamma till Parks sätt att 
argumentera och angripa länsmyndigheterna i Norrbotten, tvekade inte att ställa sig bakom 
honom när han ifrågasattes och angreps av lapptjänstemännen. Indirekt stärktes därför stödet 
för Park på grund av de attacker han utsattes för. Länsmyndigheternas agerande i Norrbotten 
och den dynamik som fanns i det spända förhållandet till samerna var den yttre faktor som 
hade den starkaste inverkan på mobiliseringen under perioden. 

I frågan om markutnyttjandet började konflikterna mellan renskötseln och jordbruket sakta 
minska, bland annat på grund av en begynnande intensifiering av jordbruksnäringen. Jord
bruket nämndes fortfarande med jämna mellanrum som en konkurrent till renskötseln i många 
områden, men konflikterna mellan näringarna hade ändå uppenbarligen börjat minska. Att 
förhållandet mellan näringarna fick vara med och påverka inriktningen på 1930 års lapputred
ning tillhör undantagen. Konkurrensen med jordbruket influerade i allt mindre utsträckning 
aktioner från samernas sida. Inte heller under denna period uppmärksammades de industriella 
intrången på betesmarkerna och inte heller nu tycks de ha influerat den etnopolitiska mobilise
ringen bland samerna. Den andra regleringen av Suorva genomfördes, liksom vid den första 
utan ett omnämnande i SET. Lokalt hade detta stora effekter, men sett i ett större samiskt per
spektiv utgjorde detta ännu isolerade företeelser som inte ansågs vara ett mer överhängande 
hot mot renskötselnäringen. 

Det fördes under perioden fram samiska krav att även de renskötande samerna skulle in
kluderas i den ekonomiska moderniseringen av samhället. Moderniseringen var något positivt 
som också samerna borde fa ta del av. Lappväsendets inställning till moderniseringen och de 
renskötande samernas rätt att ta del av denna var kluven. I grunden ställde sig myndigheten 
negativ till att renskötarna skulle omfattas av moderniseringen vilket framgick av lapputred
ningens betänkande. Tjänstemännen befarade att renskötseln skulle försämras och att vården 
av renarna skulle förslappas om renskötarna alltför mycket fick ta del av samhällsmodernise-
ringens välsignelser. Det fanns dock undantag där åtgärderna ansågs kunna förbättra rensköt-
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sein och mekaniska hjälpmedel inom renskötseln är ett exempel på detta. Lapptjänstemännen 
såg detta utnyttjande av modern teknik som ett förbättrande av renskötseln, varför de ofta 
ställde sig positiva i dessa frågor. 

Den politiska moderniseringen böljade däremot under 1930-talet få större påtagliga effek
ter på det samiska området. På ett plan minskades klyftorna mellan samerna i norr och samer-
na i söder och skillnaderna framstod som mindre betydelsefulla. Det blev lättare för samerna 
att stå enade och kunna uppleva och se sig som ett folk, trots språkliga skillnader, stora geo
grafiska avstånd och skilda referensramar. Nomadskolans undervisning på svenska hade bi
dragit till att det blev lättare för samerna i norr och söder att kommunicera. Trots att samerö
relsens organisatoriska bas fortfarande låg i de sydligare sameområdena, där samerna hade en 
längre tradition av politiskt agerande, kom Norrbotten allt mer att hamna i fokus, och den po
litiska mobiliseringen bland samerna i länet böljade även att sprida sig. Samtidigt fanns det på 
ett annat, mer konkret, plan kvar stora klyftor mellan samerna i de sydliga områdena och sa
merna i norr. Tomasson och Park uppvisade fördomar i sitt sätt att se på Karesuandosamerna, 
då de betraktade dem som mindre utvecklade. Detta gav en antydan till en inomsamisk gräns. 

I den politiska mobiliseringen bland samerna kunde en ny strategi som var mer aktions-
inriktad än organisationsinriktad delvis urskiljas under decenniet. Där samerörelsen, under 
Tomassons ledning, dittills hade strävat efter att kanalisera mobiliseringen i mer organiserade 
former för att skapa en livskraftig organisationsverksamhet, inriktades ansträngningarna nu 
mot att åstadkomma mindre begränsade politiska opinionsyttringar. Till stor del torde detta ha 
berott på Parks inflytande. Han framträdde under 1930-talet definitivt som en av de ledande 
sameföreträdarna och fick troligen ett visst inflytande även på Tomasson. Park var mer skep
tisk till möjligheterna att organisera samerna än Tomasson och han föredrog att i stället ta 
fasta på konkreta sakfrågor och driva dessa intensivt. Denna strategi utnyttjades för första 
gången i större sammanhang i samband med lappdeputationen och dess uttryck för en bred 
samisk opinion. Deputationen, och det stora antal lokala möten som föregick den, var fram
gångsrika exempel på hur den politiska mobiliseringen kunde kanaliseras för att föra fram 
samiska krav på ett eftertryckligt och starkt sätt trots få och svaga samiska organisationer. Den 
var även ett gott exempel på ett framgångsrikt samarbete mellan Tomasson och Park. 

Det framgick tydliga skillnader mellan hur Tomasson och Park agerade under perioden och 
vilka målsättningar de ville uppnå. Tomasson agerade i större utsträckning efter generella och 
mer långsiktiga målsättningar. I det samepolitiska program han hade formulerat förespråkade 
han en djupgående omformulering av hela den svenska samepolitiken. Det var hans artiklar på 
detta tema som sedan utgjorde underlaget för de opinionsyttringar som ledde fram till lapp
deputationen. Tomasson tryckte framför allt på kolonisationsfrågans betydelse för samefrågan 
och betonade vikten av att renskötseln inte kunde utgöra grunden för samebefolkningens för
sörjning och att åtgärder enbart inriktade mot denna näring endast delvis kunde lösa same
frågans problem. Han hade inte släppt förhoppningarna om att en stark samisk organisations
rörelse skulle kunna växa fram. Tomasson var medveten om att samiska organisationer kräv
des för att samerna på ett kontinuerligt sätt kunna föra en dialog med statsmakterna. Den väx
ande mobiliseringen under 1930-talet medförde att han återigen böljade se mer optimistiskt på 
situationen. Tomasson agerade dock inte aktivt för att försöka stimulera denna utveckling. 
Under periodens slutskede kunde Tomasson räkna in en framgång i det att en allt större bety
delse lades på kolonisationsfrågan och på ansträngningar att skapa reella möjligheter för sa
nier som slogs ut från renskötseln att försörja sig via jordbruk. 

Park var däremot mer inriktad på konkreta sakfrågor, där han strävade efter att uppnå mer 
kortsiktigt betonade resultat. Han hade inte samma generella målsättningar i sitt arbete som 
Tomasson och inte heller dennes tilltro till möjligheterna att bygga upp en samisk organisa
tionsrörelse. Att lappdeputationens skrivelse till regeringen, trots att den baserades på Tomas
sons artiklar, i slutändan fick ett så konkret innehåll med betoning på flera sakfrågor torde till 
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stor del bero på Parks inflytande. Han agerade utifrån mer begränsade lokala frågor, oftast 
med Arjeplog i centrum. Den starka förankring Park hade i sina hembygder var också orsaken 
till att han blev allt mer engagerad i samernas situation. Det var den lokala situationen i Arje
plog, och inte minst hur denna påverkade hans familj, som fick honom att bölja kritisera 
statsmakternas maktutövning mot samerna i en större skala. Tvångsslakten var den direkt ut
lösande faktorn bakom Parks definitiva intåg i samerörelsen under 1930-talet. Tidigare hade 
han vid olika tillfällen skridit in och agerat i olika frågor. Nu blev engagemanget större och 
mer omfattande och det skulle vara livet ut. Det är dock troligt att den starka reaktionen från 
Parks sida mot tvångsslakten till största delen hade uteblivit om inte även Aijeplogssamer, 
och bland dem en av Parks bröder, hade drabbats av denna åtgärd. Park hade själv under 
1920-talet kritiserat Karesuando samernas stora renhjordar. Om länsstyrelsens förelägganden 
om tvångsslakt begränsats till de inflyttade Karesuandosamernas renhjordar hade han sanno
likt inte reagerat med den kraft han nu gjorde, om ens alls. 

Parks främsta måltavla var inte utformningen av samepolitiken utan snarare lappväsendet 
och dess funktion och roll, och han tycks ha haft en närmast uttalad målsättning att försöka slå 
lapptjänstemännen på fingrarna i olika sakfrågor. Han framförde stark kritik mot hela syste
met med lappväsendet, som han menade var föråldrat och byggt på en gammal struktur av 
överhet och undersåte, av dominans och maktspråk mot utsatthet och osäkerhet. Park ifråga
satte därför hela lappväsendet och såg institutionen som överflödig. Att han "inte drog sig för 
att gå fram bröstgänges mot myndigheter, mot det han ansåg vara orätt" som Israel Ruong har 
uttryckt det, framgick tydligt i konflikterna med lapptjänstemännen.272 Det framskymtar dock 
att det inte endast var orättvisorna som fick Park att agera. Konflikten med lappfogdarna och 
landssekreterare Sundberg förstärktes under perioden och det handlade inte längre enbart om 
sak utan i stor utsträckning även om person. Detta var påtagligt till exempel i lapptjänstemän
nens attacker mot Park i olika sammanhang och i hans kritik av lapputredningens betänkande. 
Konflikterna utvecklades till en strid om vem som skulle ha tolkningsföreträdet och Park ifrå
gasatte starkt både lapptjänstemännens kompetens och deras rätt att uttala sig i egenskap av 
experter på samefrågor. Lapptjänstemännen ville å sin sida slå vakt om sin position som ex
perter och sitt tolkningsföreträde rörande hur renbeteslagen och byordningarna skulle imple-
menteras. Detta ville de göra oinskränkt utan inblandning från samer och framför allt utan 
inblandning från Park. Vid till exempel JO-anmälningen och renlängdsåtalen kretsade diskus
sionerna till stor del just kring frågan om vilken tolkning av renbeteslagstiftningen som var 
korrekt. Oavsett vilka sakfrågor som låg i botten utvecklade sig dessa till att i grunden be
handla vems tolkning av renbeteslagens paragrafer som skulle ha företräde. Genomgående 
gick lappväsendet segrande ur dessa kontroverser, men myndighetens auktoritet och makt
ställning gentemot renskötarna böljade alltmer urholkas. Ett stort problem med den starka 
konflikten var att Park å ena sidan, och lappfogdarna och landssekreterare Sundberg å den 
andra, mer eller mindre cementerade sina motsättningar. Motståndarsidans åsikter fördömdes 
med automatik och positionerna var därmed låsta. Detta omöjliggjorde en dialog och begrän
sade i stor utsträckning möjligheterna till utveckling och förändring. 

Landsmötet 1937 i Arvidsjaur kom att präglas av konflikten mellan Park och lapptjänste
männen, något som redan gjorde sig märkbart när mötet ännu var på planeringsstadiet. 
Länsmyndigheterna i Norrbotten försökte direkt inverka på planerna genom att fa mötet fram
flyttat och förlagt längre norrut inom länet. Länsmyndigheterna hoppades därigenom kunna 
förta effekten av landsmötet genom att lapptjänstemännen då skulle ha,hunnit hålla samman
träden ute i lappbyarna för att fa ett godkännande för lapputredningens byordningsförslag. 
Därigenom hade kritik från landsmötet mot byordningarna blivit neutraliserad. Att länsmyn
digheterna ville flytta mötet norrut berodde på att de inte ville att de politiskt aktiva samerna 
skulle dominera tillställningen. Om mötet förlades längre norrut skulle troligen fler samer från 
de nordligare delarna av länet delta, samtidigt som färre samer i framför allt Västerbotten och 
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Jämtland skulle finna det mödan värt att genomfora resan. Om lapputredningens betänkande 
till viss del kan tolkas som en inlaga i den pågående konflikten mellan parterna var detta defi
nitivt fallet med landsmötesprotokollet. Konflikten med länsmyndigheterna genomsyrade 
protokollet och mötet dominerades nästan helt av diskussionerna kring lapputredningens be
tänkande. Park hade inför landsmötet framfört mycket stark kritik av betänkandet och kritiken 
upprepades och vidareutvecklades under mötet. Den skarpa kritiken från Park berodde till stor 
del på att det var lapptjänstemännen som hade ansvarat för utredningen. Landsmötets efterspel 
blev inte mindre konfliktfyllt när det visade sig att länsstyrelsen i Norrbotten hade haft en 
egen stenograf på plats för att registrera mötesförhandlingarna. Länsstyrelsens och lappfog
darnas krav på att det officiella protokollet skulle ändras enligt stenogrammet, bifölls dock 
inte av regeringen när statsmedel beviljades för t ryckningen av protokollet. 

Landsmötet var en manifestation av samisk enighet och en samisk vilja att förändra situa
tionen. Det var även av stor betydelse för Park och hans ställning som ledande sameföreträda
re. Att mötet fick en så stor uppslutning var i sig ett indirekt stöd för Parks beslut att arrangera 
mötet, men det stöd han fick under mötesförhandlingarna, inte minst genom de två förtroende
omröstningarna, var centralt för hans möjligheter att agera i denna roll. Landsmötets budskap 
var tydligt: Alla ställde sig måhända inte bakom det sätt på vilket Park argumenterade och 
angrepp länsmyndigheterna i Norrbotten, men hans ledaregenskaper och hans oförskräckta 
angrepp mot statsmakternas representanter fick ett näst intill enhälligt stöd av mötesdeltagar
na. Mötet beslutade även att tillsätta en interimsstyrelse, där bland andra Tomasson och Park 
ingick, vilken skulle arbeta med förberedelser för att bilda en samisk riksorganisation. Trots 
de turbulenta mötesdagarna och trots konflikterna med länsmyndigheterna i Norrbotten både 
före och efter mötet fick 1937 års landsmöte mindre direkta effekter än det föregående. 
Landsmötet markerade den sista större manifestationen efter några års stark politisk aktivitet 
bland samerna. 

Torkel Tomassons död innebar en svår förlust för samerörelsen i Sverige. Hans bortgång 
medförde också att Gustav Parks position som den helt dominerande företrädaren för samerna 
blev cementerad. Park hade under 1930-talet, i takt med sitt eget ökade engagemang och 
Tomassons tilltagande ohälsa, böljat inta en allt mer framträdande roll inom samerörelsen. 
Detta märktes tydligt i diskussionerna kring lapputredningen och blev än mer uttalat vid 
landsmötet 1937 där Park mycket påtagligt behärskade och ledde mötesförhandlingarna. Att 
han så pass tydligt kom att framstå som den dominerande sameföreträdaren torde inte helt 
igenom ha varit positiv för samerörelsen. Parks syn blev oerhört dominerande. När Tomas
sons mer försiktiga och diplomatiska framtoning försvann fick Parks starkt kritiska linje stå 
utan ifrågasättande. De skillnader i åsikter mellan Tomasson och Park som antyddes efter 
landsmötet kom därmed inte att få någon betydelse. Park fick överta Tomassons roll som re
daktör för SET, en uppgift som påtagligt ökade hans arbetsbörda. Genom lappdeputationen 
och alla de lokala opinionsmöten i de sydligare sameområdena som föregick denna hade bety
delsen av SET tydligt framträtt. Utan tidningen hade denna aktion sannolikt varit omöjlig att 
genomföra, åtminstone med den breda uppslutning den fick på lokal nivå. Park var medveten 
om tidningens betydelse och potential och han ville inte att Tomassons stora uppoffrande ar
bete under mer än tjugo års tid för att ge ut tidningen skulle ha varit förgäves. 
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Kapitel 7 - En begynnande frigörelse, 1941-1950 

Åren efter krigsutbrottet hade givit oss en försmak av friheten när tvångströjan lättade . Norge var 
ockuperat men konventionen godkändes av den främmande makten. Denna detaljerade överens
kommelse kunde nu inte tillämpas effektivt av de makthavande, eftersom faran för liv och egen
dom skulle eljest vara för stor. 
Detta exercisreglemente hade lämnat en sådan skräck hos oss att alla var rädda för dess återupp
livande. Reninnehavet hade nu stabiliserats för samtliga inom området, genom den kortvariga 
frihet som kriget åstadkommit. Renhjordarna hade fatt växa ifred utan besvärande tvångsslakt, 
som hållit renantalen till de i konventionen lovliga talen. Denna tvångs slakt hade skurit alla över 
en kam oberoende av familjens storlek och andra sociala skäl. Även tvångsskrivning till helt 
främmande områden hade skett. Alla var nu medvetna om att de hade etablerat sig i olovliga 
sommarbetesområden och skräcken för vad som skulle hända när det blev fredliga förhållanden, 
låg kvar. Tvångsförflyttning, tvångsslakt och helt ruinerande bötesstraff väntade en stor del av 
samebyns renägare och mot detta ville man gardera sig på något sätt.1 

I Per Idivuomas minnesbilder av situationen under krigsåren fångas en stor del av den centrala 
utvecklingen under denna period. Krigsåren innebar på många sätt en brytpunkt mellan gam
malt och nytt i svensk samepolitik. Kriget hade dessutom en mycket påtaglig effekt för många 
renskötare. De som hade sina sommarbetesmarker i Norge hade under krigsåren och den tyska 
ockupationen av grannlandet en besvärlig och osäker situation att hantera. Hur påverkades 
renskötselnäringen i Sverige av kriget? Vilka effekter fick detta i förlängningen för samerörel
sen? Efter Torkel Tomassons bortgång innehade Gustav Park en mycket dominerande roll 
inom samerörelsen. Fick detta några konkreta effekter på samerörelsens arbete? Under krigs
åren pågick dessutom ännu ett större utredningsarbete, den här gången utfört av enmansutre
daren Lennart Berglöf, vars uppdrag var att överarbeta lapputredningens betänkande. Vilka 
var de samiska reaktionerna på Berglöfs arbete? Fick de något genomslag för de krav som 
hade framförts vid landsmötet 1937? 

Tiden efier andra världskrigets slut kom att medföra en förändring av den samepolitik som 
fördes i de nordiska länderna. Krigsårens erfarenheter innebar att raspolitiken inte längre kun
de ingå som en uttalad grund i samepolitiken, åtminstone inte officiellt. Bildandet av FN och 
värnandet av de mänskliga rättigheterna innebar nya förutsättningar för politiken mot minori
teter som samerna. De förändrade förutsättningarna för samepolitiken kombinerades dessutom 
med en ökad politisk aktivitet bland samerna som även bildade livskraftiga organisationer, 
organisationer som kunde utgöra motpart till statsmakterna i samefrågor. Detta var en utveck
ling som var likartad i de nordiska länderna. Hur kom denna utveckling att se ut för samerna i 
Sverige? Vilken betydelse hade det landsmöte som hölls 1948 och hur skilde det sig från de 
föregående? Varför dröjde det över två år från landsmötet till dess att en samisk riksorganisa
tion bildades? 

Den samiska kulturen kom att uppmärksammas i SET i större utsträckning än tidigare. Vil
ka var orsakerna till detta och hur framställdes den? 1942 startades Samernas Folkhögskola i 
Sorsele. Vilken effekt fick dessa förbättrade utbildningsmöjligheter för samerna? 

Renskötselns utveckling under perioden 
Under 1940-talet handlade diskussionen kring renskötseln inte längre om hur utvecklingen 
mot en extensiv renskötsel skulle kunna förhindras eller hur den intensiva renskötseln skulle 
bevaras. Den extensiva metoden dominerade nu i större delen av renskötselområdet och frå
gan blev i stället hur renskötseln bäst skulle organiseras för att minska konfliktriskerna. Både 
från lappväsendets och samernas sida accepterades denna utveckling och förändringen sågs 
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som oåterkallelig. Decenniet blev liksom 1920-talet generellt sett en period av återhämtning 
för renskötselnäringen. Renskötselförhållandena var relativt goda och mellan 1940-1951 öka
de renantalet med nästan 40 procent, men utvecklingen var väldigt olikartad mellan länen. 
Medan både Norrbotten och Jämtland upplevde påtagliga ökningar på 59 procent respektive 
27 procent, som framför allt skedde under andra halvan av decenniet, var utvecklingen den 
motsatta i Västerbotten där renantalet uppvisade en minskning på 20 procent, till största delen 
under den andra halvan av perioden. Under decenniet gjordes även en större satsning på ren-
inköpslån för att bygga upp hjordarna. Ett urval gjordes dock bland renskötarna och de vars 
renantal ansågs alltför litet för att de skulle kunna bygga upp en tillräckligt stor hjord uppma
nades istället att lämna näringen.2 

Trots att skogsrenskötselns utvecklingsmöjligheter förbättrades, bland annat genom inten
sifieringen av jordbruksnäringen vilket gav näringen bättre utrymme, upplevde skogsrensköt-
seln stora problem med att återhämta sig efter 1930-talets nedgång. Detta var speciellt påtag
ligt i Arvidsjaur och Aijeplog. Renantalet låg på en fortsatt låg nivå och många familjer hade 
egentligen alltför små renhjordar för att kunna försörja sig. Lappfogde Kangas föreslog därför 
att renskötseln i byarna i Arvidsjaur och Aijeplog skulle omorganiseras efter mönster från 
koncessionslappbyarna. Där bedrevs en närmast kooperativ renskötsel med renägarna organi
serade i renägarföreningar. Både renskötarna och skötesrenägarna ingick i föreningen, som 
ansvarade för byns renhjord. Renägarna fick betala en avgift per ren till föreningen, medel 
som sedan användes bland annat för a tt betala renskötarnas löner. Park ställde sig starkt kritisk 
till förslaget. Renägarföreningarna såg han som ett första steg mot att samerna skulle förlora 
kontrollen över renskötseln. Genom att även de svenska skötesrenägarna skulle ingå skulle 
kontrollen med stor sannolikhet övergå i deras händer. Den största faran låg enligt Park i att 
detta på sikt riskerade att undergräva samernas renskötselprivilegium. Successivt skulle de 
svenska renägarna ges ett allt större inflytande och därmed skulle en glidning ske som riske
rade att urholka samernas ensamrätt till renskötsel. Om det skedde skulle de i längden bli ut
konkurrerade. Park kritiserade lappfogde Kangas för att denne förespråkade idén om renägar
föreningar och han hävdade att målsättningen i förlängningen var att fa mer maktmedel gent
emot renskötarna. Park vitsordade att organisation förvisso var behövlig för att skapa ordning 
inom renskötseln, men denna borde utgå enbart från samerna själva. Han förespråkade därför i 
stället renskötarföreningar, en organisationsform som skulle garantera att endast samer ingick 
i föreningen. Mausjaur och Östra Kikkejaure, vilka först genomförde organisatoriska föränd
ringar, bildade renägarföreningar. Västra Kikkejaure och Maskaure vilka dröjde en period 
innan de förändrade sin organisation, bildade i stället renskötarföreningar. Troligen spelade 
Parks kritik in i detta val.3 

Trots det pågående världskriget och den tyska ockupationen av Norge kunde renskötseln 
bedrivas under någorlunda normala former under första halvan av 1940-talet. Samernas rätt att 
beta sina renar i Norge accepterades till exempel av de tyska ockupationsmyndigheterna, även 
om den osäkra situationen ändå medförde att renskötselordningen kom att påverkas genom att 
renskötarna iakttog en större försiktighet i sitt utnyttjande av dessa betesmarker. Krigsåren 
påverkade även renhandeln där prisnivån på renprodukter steg. En viss höjning av priserna 
böljade märkas strax före kriget. Under en stor del av kriget begränsades dock prisutveck
lingen genom att maximipriser fastställdes på renar, något som ledde till samiska protester. 
Mot slutet av kriget släpptes dock handeln fri och de första efterkrigsåren såg kraftigt stigande 
priser. Under dessa år steg priserna på övriga varor i mycket mer begränsad takt varför ren
skötarnas betalningsförmåga förbättrades. De höga priserna höll i sig under de första efter
krigsåren då renköttet stod utanför regleringen av kötthandeln. När regleringen avskaffades 
1949 sjönk dock priserna på renprodukter hastigt i vissa områden och situationen försämrades 
för många renskötare.4 
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Det gjordes även nya försök att bilda ekonomiska renägarföreningar, den här gången i 
mindre skala. I december 1938 konstituerades Mittådalens Renavelsförening som kom att vara 
mycket aktiv under 1940-talet. Föreningen strävade efter att sammansluta renskötarna i Jämt
land, i ett första skede endast renskötarna i de sydligare lappbyarna i länet inklusive Idre, men 
i förlängningen var målsättningen att organisera renskötarna i hela länet. Det övergripande 
syftet med verksamheten var att åstadkomma en förbättrad renavel och renvård. Föreningen 
ville sammansluta renproducenterna för att därigenom kunna skapa en förmånligare och mer 
stabil prisbildning på renprodukter. Ett led i detta var att fa till stånd ett fryseri för ren
produkter i länet som skulle medföra att försäljningen inte skulle vara lika säsongsbunden 
som tidigare. Ordföranden i föreningen var Nils Thomasson, renskötaren, fotografen och 
mångsysslaren från Mittådalens lappby. Gustav Park lovordade detta initiativ som han mena
de var ett viktigt steg mot att renskötarna i större utsträckning skulle göra sig oberoende av 
mellanhänderna i renhandeln och därigenom själva fa behålla en större del av vinsten vid för
säljningen. Även i Västerbotten gjordes ett liknande försök. Renskötarna i Tärnaområdet 
startade 1939 en mindre ekonomisk sammanslutning som sysslade med förädling och försälj
ning av renprodukter.5 

I de södra delarna av Jämtland ansågs dock renskötseln under 1940-talet successivt ha för
sämrats. Trots att Jämtlandsutredningen avslutat sitt arbete så sent som 1940 och trots att 
Lennart Berglöf genom sina många betänkanden och utlåtanden under 1940-talet täckte in en 
stor del av de aktuella samefrågorna pockade renskötseln i länet snart på uppmärksamheten 
igen.6 Redan 1948 tillsattes en ny utredning med uppgift att se över renskötseln i Jämtland. 
Anledningen var att renskötseln i de södra delarna av länet ansågs ha urartat med stora sam
manblandade renhjordar som följd vilket medförde problem att hantera och kontrollera renar
na. Tillsättandet av utredningen kom som en överraskning för både renskötarna och länsmyn
digheterna. Utredningen genomfördes i ett forcerat tempo och ett betänkande presenterades 
redan på hösten samma år. Orsakerna till problemen tillskrevs stora brister i renvården som 
hade uppkommit genom övergången till en mer extensiv renskötsel samt ett alltför stort ren
antal både i förhållandet till antalet renvaktare och till betesmarkernas bärighet. Utredningens 
förslag gick därför huvudsakligen ut på att minska renantalet, att förbättra organisationen i de 
berörda lappbyarna samt att förstärka övervakningen av renskötarna genom tillsättandet av 
ytterligare en lapptillsyningsman. Det sistnämnda förslaget genomfördes redan 1949 trots 
kritik från bland andra Jonas Åhrén mot vad han såg som en förstärkt polisövervakning av 
renskötarna.7 

Mot slutet av 1940-talet närmade sig även det datum då renbeteskonventionen med Norge 
skulle upphöra att gälla. Förhandlingar inleddes därför mellan Sverige och Norge om en revi
sion av konventionen. Även denna gång ville de norska förhandlarna inskränka de svenska 
samernas rätt till renbete i Norge. Detta motiverades med hänvisning till att de svenska ren
skötarna inte fullt ut utnyttjade den betesrätt de hade i Troms och Nordlands fylken. Vissa av 
betesdistrikten i Troms fylke hade till exempel redan före kriget utnyttjats i mycket liten grad 
av samerna från den svenska sidan. Under den tyska ockupationen kom dessutom ytterligare 
några distrikt att överges. Vissa av dessa förändringar blev även bestående efter kriget trots 
försök från lappväsendet att återskapa den förkrigstida ordningen. Den betesrätt som konven
tionen medgav i Troms utnyttjades därigenom inte fullt ut av de berörda renskötarna och situ
ationen var densamma i Nordland. De norska förhandlarna hade därmed trumf på hand och 
kunde fa igenom en minskning av betesrätten för svensk ren i båda fylkena. I Troms från 
39.000 renar till 36.500 och i Nordland från 29.850 till 24.250.8 Konventionen rönte inte nå
gon större uppmärksamhet i SET. Park hade 1949 framfört krav på att konventionen borde 
omförhandlas, men det nya avtalet uppmärksammades endast i liten utsträckning.9 
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Lennart Berglöf - 1940-talets inofficielle "sameminister" 
Lennart Berglöf tillsattes av regeringen i december 1939 för att överarbeta lapputredningens 
betänkande samt de två betänkandena från länsstyrelserna i Västerbotten och Jämtland.10 I 
likhet med Johan Widén på 1920-talet fick Berglöf i uppdrag att bearbeta ett omfattande ut
redningsmaterial. Grundförutsättningarna för Berglöfs arbete var dock mer besvärliga än för 
föregångaren. Där Widén hade haft ett omfattande men relativt samlat material från 1919 års 
lappkommitté rörande hela det samiska området, hade Berglöf de separata utredningarna för 
Norrbotten, Västerbotten samt Jämtland, som skilde sig åt sinsemellan både vad gällde inrikt
ning och omfattning. Till hans hjälp förordnades sex personer vilka skulle fungera som en 
expertpanel. Bland de tillkallade experterna återfanns jordbrukskonsulenten Wanhainen, 
skogslappfogden Kangas och två riksdagsledamöter, samt dessutom två samer: Gustav Park 
och Per Lars Andersson-Juuso, renskötare från Luokta-Mavas lappby i Aijeplog. Förutom 
Kangas spelade även de övriga lappfogdarna en viktig roll för Berglöf i hans arbete. Bland 
annat kallades de till Stockholm för överläggningar 1941 och de fick dessutom ta del av utkast 
till betänkandena. De hade därmed en minst lika betydelsefull roll som de tillkallade experter
na.11 

När uppdraget att överarbeta lapputredningen höll på att avslutas i januari 1944 framhöll 
Berglöf att det fortfarande fanns en rad frågor som inte hade behandlats. Den 28 januari för
ordnades han därför på nytt för att fortsätta sitt utredningsarbete kring olika frågor rörande 
samerna.12 Berglöf kom sedan, i egenskap av sakkunnig, att få yttra sig i ytterligare en rad 
frågor rörande samerna under 1940-talet. Han kan därför närmast ses som en slags inofficiell 
sameminister under detta årtionde. I sitt arbete med att överarbeta lapputredningen producera
de Berglöf tre tryckta utredningsbetänkanden. Under sin långa tid som sakkunnig i samefrågor 
hann han dessutom avge ytterligare ett antal mindre betänkanden och utlåtanden. I den följan
de genomgången av Berglöfs utredningsarbete kommer fokus att ligga på hans tryckta betän
kanden, eftersom det främst var de som stod i centrum för debatten. Även ett antal av hans 
otryckta betänkanden och utlåtanden kommer dock att beröras i den mån de belyser Berglöfs 
inställning i centrala frågor. 

Berglöfs utredningar 
Berglöf inledde sitt utredningsarbete med den samiska kolonisationsfrågan. Att han först in
riktade sig på denna fråga och inte de frågor som direkt anknöt till renskötseln kan framför allt 
tillskrivas Torkel Tomassons enträgna opinionsarbete. Genom sin starka fokusering på kolo
nisationsfrågan och genom sin bevakning av den i SET hade han skapat en större förståelse 
för frågans betydelse hos statsmakterna. Tomasson hade även tryckt på hur angelägen frågan 
var i kontakter med Berglöf när denne inledde sitt utredningsarbete. Berglöf motiverade också 
sitt val att inleda med kolonisationsfrågan utifrån de samiska kraven på denna punkt.13 

Betänkandet rörande den samiska kolonisationsfrågan var det dittills mest utförliga. Han 
vitsordade de stora behoven som fanns på detta område genom att många samer hade slagits 
ut från renskötseln. 1928 års kungörelse hade inte givit upphov till några upplåtelser av jord
brukslägenheter på grund av att statsbidraget till de blivande kolonisterna låg på en alltför låg 
nivå, något Berglöf nu ville ändra på. Han hade emellertid på ett mycket uttalat sätt rensköt
seln i centrum även i behandlingen av denna fråga. Det var i första hand renskötselnäringen 
och dess intressen som skulle styra lösningarna. Renskötseln var enligt Berglöf den huvud
sakliga samiska näringen, varför det var viktigt att inte locka samer därifrån. Om det fanns 
outnyttjat betesutrymme eller om det saknades arbetskraft skulle de hjälpbehövande i första 
hand slussas dit. Kolonat skulle endast utdelas som ett sista alternativ och endast till samer 
som inte kunde vara kvar i renskötseln. Den som frivilligt gav upp renskötseln skulle däremot 
inte komma i fråga för kolonat, även om Berglöf erkände att detta kunde resultera i svåra be
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dömningsfrågor. Vid tidpunkten för hans utredning framstod kolonisationsfrågans lösning 
som mer akut än när lapputredningen presenterade sitt betänkande. Det direkta behovet av 
jordbrukslägenheter bedömdes vara 108 i Norrbotten och 10 vardera i Västerbotten och Jämt
land. Trots detta föreslog Berglöf endast en begränsad satsning på 35 kolonat under en fem
årsperiod, varav 25 i Norrbotten och 5 vardera i de båda övriga länen, eftersom han menade 
att det var svårt att bedöma hur stor efterfrågan skulle bli. I Jämtland kunde kolonaten förläg
gas på renbetesfjällen, i Västerbotten både ovan- och nedanför odlingsgränsen, medan det i 
Norrbotten till största delen var mark nedanför odlingsgränsen som skulle tas i anspråk. 
Statsmakternas kostnader för varje kolonat beräknades av Berglöf till 11.000 kronor. Behöriga 
till dessa kolonat var renskötselberättigade sam er som inte kunde fa sin försörjning via ren
skötseln. Dessutom föreslog Berglöf att tio bostadslägenheter skulle upplåtas enligt de villkor 
som föreskrevs i 1928 års kungörelse, med det undantaget att statsbidraget skulle höjas till 
2.000 kronor.14 

De förslag Berglöf hade lagt fram mottogs väl av både remissinstanser och regeringen. 
Med vissa smärre jämkningar kom hans förslag till ny kungörelse rörande markupplåtelser åt 
samer att framläggas i regeringens proposition i f rågan 1941, vilken godkändes av riksdagen. 
450.000 kronor avsattes för att iordningställa kolonaten.15 Under 1940-talet avtog dock kolo
nisationsfrågans aktualitet. Under efterkrigstiden accelererades utflyttningen från landsbygden 
och jordbruksnäringen började ge vika som försörjningsgrund i lappmarken.16 Jordbrukskolo-
nat framstod därför inte längre på samma sätt som lösningen på överetableringen inom ren
skötselnäringen. Det var dessutom endast ett fåtal samer som kom att erhålla kolonat enligt 
1941 års kungörelse, framför allt på grund av stora kostnadsökningar för denna typ av projekt. 
Riksdagens revisorer konstaterade 1949 att endast ett litet antal lägenheter, samtliga i Norr
botten, hade upplåtits enligt de nya bestämmelserna och kostnaderna för dessa hade vida över
stigit de beräknade. Revisorerna framhöll dessutom att efterfrågan bland samerna inte alls 
hade motsvarat förväntningarna och detta tillskrev de bland annat en bristande förmåga hos 
majoriteten av dem att kunna driva ett jordbruk. Revisorerna ifrågasatte därför om inte stats
makternas stöd till samer som slogs ut från renskötseln skulle inriktas på andra områden, där 
det kunde göra en större nytta.17 

Berglöfs andra betänkande berörde främst frågor med anknytning till renskötseln. Han tog 
där upp en rad punkter, varav de flesta hade samband med lapputredningens betänkande men 
där några även direkt härrörde från beslut vid landsmötet 1937. I frågan om renskötselns 
framtid hade Berglöf en klart mer positiv inställning än lapputredningen och denna optimism 
delades enligt honom av de aktiva renskötarna. Rätt skött hade näringen goda framtida ut
vecklingsmöjligheter. När det gällde synen på renskötseln och dess problem godtog Berglöf 
däremot till största delen den problembeskrivning som lapputredningen hade gjort. Han ansåg 
att ett problem för näringen var att även renskötarna ville leva ett bekvämt liv. Berglöf mena
de att en god renskötsel fordrade en stor rörlighet och de fasta bostäder som renskötarna i allt 
större utsträckning hade börjat uppföra på sina höst- och vårbetesland inverkade negativt på 
detta. En följd var att familjens arbetskraft därmed undandrogs från renskötseln vilket bidrog 
till att det på vissa håll inte fanns tillräckligt med renvaktare. Omläggningen mot en mer ex
tensiv renskötsel hade också i hög grad inverkat på denna utveckling. Trots sina betänklighe
ter ville Berglöf inte motverka denna utveckling. Många renskötare hade redan fasta bostäder 
och allt fler krävde detsamma. För att undvika att de bostäder som uppfördes blev av en sämre 
kvalitet förordade han att renskötarna skulle kunna erhålla statsbidrag på högst 3.000 kronor 
för uppförande av denna typ av bostäder och till förbättrande av redan befintliga. Alltför dåli
ga bostäder skulle annars kunna medföra en flykt från renskötseln, något Berglöf ville undvi
ka.18 

Berglöf strävade efter att så många samer som möjligt skulle kunna försörja sig via ren
skötseln eftersom han ansåg att detta var den lämpligaste näringen för dem. Hans förhoppning 
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var även att bofasta samer i viss utsträckning skulle kunna återföras till renskötselnäringen. 
Ett led i detta var att möjligheter skulle ges för unga bofasta samer att erhålla praktisk utbild
ning i renskötsel, så att de skulle kunna träda in som renvaktardrängar. En annan väg att upp
nå denna målsättning var att maximera det antal renar varje familj tilläts inneha. Detta innebar 
i och för sig en inskränkning av den enskildes näringsutövning, men Berglöf menade att detta 
ändå var viktigt för att ge en jämnare fördelning av renantalet inom byarna, något som även 
medförde att fler kunde förbli aktiva inom renskötseln. I sitt förslag på denna punkt, med en 
maximering av renägandet till 800 för makar och 600 för ogifta, låg han nära landsmötets re
solution. Berglöf ville även genomföra en omfattande satsning på mekaniska hjälpmedel för 
att underlätta och rationalisera renskötselarbetet och för att effektivisera markutnyttjandet. 
Han var dock mer försiktig rörande omfattningen av dessa åtgärder jämfört med länsutred
ningarna. Totalt ville han ändå satsa närmare 620.000 kronor på mekaniska hjälpmedel under 
en tioårsperiod.19 

Även en relativt omfattande satsning på reninköpslån ingick i Berglöfs förslag, återigen 
med syfte att stödja renskötare så att dessa kunde förbli i näringen. Detta trots att de tidigare 
erfarenheterna av denna stödform inte var goda. Under den föregående fyrtioårsperioden hade 
de tre länsstyrelserna tillsammans utdelat knappt 246.600 kronor i reninköpslån. Den övervä
gande delen av dessa medel hade dock inte återbetalats utan hade fatt avskrivas och långt ifrån 
alla låntagare hade fått en förbättrad ekonomisk ställning. Berglöf förespråkade ändå lån före 
den typen av ekonomiska bidrag som länsstyrelsen i Norrbotten hade delat ut under rensköt
selns krisår under andra halvan av 1930-talet. Ett lån medförde en större grad av ansvar än 
bidrag och utdelandet av bidrag sände dessutom fel signaler till renskötarna. Han menade att 
en stor del av problemen med återbetalandet av reninköpslånen berodde på att renskötarna 
saknade de rätta kunskaperna i ekonomiska frågor och på att lappväsendet inte hade utövat 
kontroll över deras renskötsel. Berglöf föreslog därför att en form av premielån skulle prövas. 
Till dessa lån ville han knyta en kontroll över låntagarens renskötsel från lappväsendets sida. 
Uppvisade låntagaren försumlighet i sin renskötsel kunde lånet återkrävas av länsstyrelsen. 
Uppfylldes däremot villkoren kunde länsstyrelsen, när halva lånesumman var återbetald, be
sluta om att återstoden skulle avskrivas.20 

Berglöf tog även upp det samiska föreningsväsendet och han ställde sig positiv till en ökad 
organisering bland samerna. Han framhöll betydelsen och behovet av både de politiska och de 
ekonomiska sammanslutningarna. I frågan om statligt stöd till dessa ville Berglöf dock be
gränsa detta till de ekonomiska föreningarna, medan de mer politiskt inriktade sameförening
arna endast i undantagsfall borde komma ifråga för statsbidrag. Berglöf ställde sig även posi
tiv till idén att statsmakterna ekonomiskt skulle stödja allmänna samemöten, antingen i sam
ma form som de tidigare landsmötena eller i form av representantmöten liknande de han själv 
anordnat. Dessa möten behövde dock inte vara regelbundna utan kunde sammankallas när 
viktiga frågor för samerna skulle behandlas. Några budgetmedel behövde därför inte anslås 
för denna punkt, i stället kunde medel beviljas när behov uppkom.21 

Genomgående ställde sig länsmyndigheterna i Västerbotten och Jämtland positiva till be
tänkandet. På vissa punkter föreslogs jämkningar, men i det stora hela tillstyrktes Berglöfs 
förslag.22 Även länsstyrelsen och lappfogdarna i Norrbotten tillstyrkte de flesta av de före
slagna åtgärderna i betänkandet. I frågan om fasta bostäder för renskötarna framförde de dock 
mycket stark kritik mot förslaget. De problem och farhågor Berglöf hade utvecklat i anknyt
ning till sin behandling av denna fråga vitsordades och betonades ytterligare. Lappfogdarna 
menade att den försämring av renskötseln som var påtaglig i delar av länet var en direkt följd 
av den alltmer utbredda bofastheten bland renskötarna. Genom de fasta bostäderna hade en 
ökad bekvämlighet spridit sig bland renskötarna och alltför lite tid och arbete ägnades åt be
vakningen och skötseln av renarna. Det var hos de renskötare som inte hade lagt sig till med 
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fasta bostäder som den bästa renskötseln återfanns.23 Länsstyrelsen ställde sig bakom denna 
åsikt: 

När det från sina håll erinras att renvårdens bättre eller sämre beskaffenhet mera vore beroende 
av större eller mindre intresse för renskötseln hos vederbörande lapp än på naturen av hans bo
stad, så må detta vara en teoretisk sanning; kvar står emellertid att den fasta bostaden, dess belä
genhet och medföljande lockelser distrahera och förslappa renskötarintresset.24 

Lappfogdarna framförde farhågor att Berglöfs förslag skulle medföra att en utveckling mot en 
ökad bofasthet även skulle bölja göra sig gällande bland de renskötare i länet som tidigare inte 
hade uttalat några sådana önskemål. De beskrivningar av kåtaboendets vedermödor som 
många renskötare hade framfört förkastades helt. Lappfogdarna menade att de ställde sig 
"tveksam i f råga om vederbörandes förutsättningar att överhuvudtaget längre kvarbliva i ren
näringen, som dock fordrar mera kurage och tålamod av sina utövare." Trots denna massiva 
kritik böjde sig ändå både lappfogdarna och länsstyrelsen för det oundvikliga i denna utveck
ling. De insåg att det inte längre var möjligt att återföra de bofasta renskötarna till ett nomadi
serande liv. Det var heller inte förenligt med den rådande folkhemstanken om att alla medbor
gare skulle ha rätt att fa vissa elementära behov tillgodosedda, som till exempel en god bo
stad, att de renskötande samerna skulle undantas och inte omfattas av samma rättigheter. 
Lappfogdarna såg sig därför tvungna att acceptera Berglöfs förslag att statsbidrag skulle läm
nas för förbättrande och uppförande av fasta bostäder för renskötarna. De ansåg dock att den
na verksamhet skulle bedrivas med stor försiktighet och efter noggranna riktlinjer från lappvä
sendet. För att försöka motverka de negativa effekter som lappfogdarna fruktade bland de no
madiserande renskötarna föreslog de att statsbidrag även skulle utgå för inköp av tältutrust
ning. Därigenom skulle även de genuina nomaderna erhålla stöd och uppmuntran från stats
makterna i sin näringsutövning vilket lappfogdarna såg som viktigt, inte minst ur rättvisesyn
punkt.25 Förslaget om tältbidrag till nomaderna blev föremål för ett separat yttrande av Berglöf 
i m aj 1944. Han ställde sig där bakom idén och menade att bidragen skulle begränsas till de 
renskötare som inte hade fast bostad. Bidraget skulle dessutom kunna återkrävas om rensköta
ren inom fem år införskaffade en fast bostad åt sig eller familjen.26 

Förslagen i Berglöfs betänkande behandlades av regering och riksdag både 1943 och 1944. 
Det föredragande statsrådet Fritiof Domö följde nästan helt Berglöfs förslag i sina två propo
sitioner. Det var endast på punkten rörande undervisning i renskötsel som statsrådet avstyrkte 
huvuddelen av förslagen i betänkandet. Den grundläggande motiveringen i propositionerna för 
de föreslagna reformerna var densamma som Berglöf hade tryckt på, det vill säga att åtgärder
na var viktiga för att bibehålla så många samer som möjligt inom renskötseln. I frågan om 
bostadsbidrag till renskötarna uttryckte Domö liksom Berglöf en viss tveksamhet i fråga om 
lämpligheten med dessa åtgärder, men tillstyrkte trots det förslaget. Domö tog dock även fasta 
på de synpunkter länsmyndigheterna i Norrbotten hade framfört och förordade att medel 
skulle avsättas för bidrag till inköp av tältutrustning. Han ställde sig även positiv till ett stat
ligt stöd till det samiska föreningsväsendet. Både större samemöten samt lokala sameföre
ningar med ekonomisk eller ideell inriktning skulle kunna erhålla ekonomiska bidrag. Han 
menade att de stora svårigheter som de samiska organisationerna tvingades att övervinna för 
att kunna verka, som till exempel de stora geografiska avstånden, medförde att behovet av ett 
stöd på detta område var stort. Domö ansåg dock att dessa behov var periodiskt uppkomman
de och därför svåra att beräkna och han förordade därför att inget statsanslag skulle sättas av 
för detta syfte, i stället skulle statsmakterna träda in och stödja denna verksamhet när behov 
fanns. Även Berglöfs föreslagna låneverksamhet godkändes av statsrådet.27 Bestämmelserna 
för reninköpslånen innebar att lapptjänstemännens maktposition gentemot låntagaren stärktes, 
genom att de definierade vad som utgjorde försumlighet i renskötseln. Dessa lån kunde där
med tjäna som ett slags kontrollverktyg för lapptjänstemännen.28 I vilken utsträckning denna 
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kontroll verkligen utövades är svårt att avgöra. När dessa reninköpslån utdelades i Jämtland 
sände lappfogden information rörande detta till lapptillsyningsmannen. Där antyds det att ett 
element av kontroll spelade in: "För kännedom och vederbörlig kontroll över låntagarens ren
skötsel".29 

Berglöfs tredje betänkande behandlade framför allt förslag till nya byordningar och moti
ven till dessa. Berglöf menade att byordningarna i grunden borde vara lika i alla tre länen, 
med undantag för vissa lokala föreskrifter som gällde för respektive by. I det stora hela skulle 
bestämmelser, paragrafer, bestraffningsskalor och annat harmoniseras mellan länen. I försla
get kom nu för första gången den extensiva renskötseln att utgöra utgångspunkten för be
stämmelserna i en byordning och det blev tillåtet att sköta byns renar i en gemensam hjord. 
Det var till och med första gången som den extensiva metoden förordades i någon form av 
officiell föreskrift rörande renskötseln. Utrymme gavs för enskilda eller mindre grupper av 
renskötare som ville avskilja sina renar för att vårda dessa mer intensivt, men det var den ex
tensiva renskötseln som var normen. Undantaget var endast vintertid då renarna skulle skötas i 
mindre enheter på högst 1.500 djur. Samtidigt lyste en mer traditionell syn på renskötseln ige
nom i Berglöfs bevakningsregler. Där föreskrev han bland annat att renskötarna skulle ha sin 
boplats nära renhjorden, något som innebar att de måste vara rörliga. Detta var svårt att kom
binera med till exempel fasta bostäder. Även i Berglöfs förslag till byordningar fanns det där
med drag av både extensiv och intensiv metod. En annan nyhet i förslaget var de uttalade fö
reskrifterna om att renskötarna inom lappbyn hade rätt att gemensamt besluta i vissa frågor, 
utan inblandning från lapp tjänstemännen. Någon liknande föreskrift hade inte förekommit i de 
gällande byordningarna och innebar ett förbättrat manöverutrymme för renskötarna. Inför års-
sammanträdena föreskrevs dessutom att kallelser skulle skickas ut, där de ärenden som skulle 
behandlas på mötet skulle anges. Detta stärkte renskötarnas möjligheter att förbereda sig inför 
mötet. Samtidigt var dock lapptjänstemännens maktställning i de centrala frågorna oförmins
kad och renskötarnas självbestämmanderätt kunde dessutom frångås om "förhållandena i öv
rigt" medförde att det var lämpligt att myndigheterna fick ha sista ordet.30 

Berglöf hade även behandlat vissa frågor rörande byordningarna i sitt föregående betän
kande. En sådan fråga gällde nivån på böter och viten i byordningarna och renbeteslagen. 
Berglöf såg dock ingen orsak att sänka dessa eftersom han menade att bestraffningen för olika 
förseelser måste vara så pass kännbar att de inte skulle löna sig. Han ville snarare se en gene
rell höjning beroende på det försämrade penningvärdet. Berglöf kunde dock i v issa fall tänka 
sig att nedre gränsen i vissa bötesskalor kunde sänkas för att lämna utrymme för lindrigare 
bedömningar i fall med förmildrande omständigheter. Bötesskalorna i Västerbottens och 
Jämtlands byordningar hade tidigare legat på en lägre nivå än bötesskalorna i Norrbottens 
byordningar. Genom Berglöfs förslag till nya byordningar höjdes bötesskalorna i de båda 
sydligare länen. Han tog även upp kravet från skogssamerna rörande avskaffandet av § 3, 
moment 3, i renbeteslagen som han dock avvisade. Eftersom ijällrenskötseln var den vikti
gaste av de två näringarna menade han att den hade ett starkare skydd i lagstiftningen, även 
om detta skydd försatte skogsrenskötseln i en svagare position. I likhet med länsmyndigheter
na i Norrbotten menade Berglöf dessutom att det inte var troligt att denna föreskrift skulle 
komma att användas under överskådlig tid.31 

Lappväsendet i Norrbotten uttryckte stor belåtenhet med byordningarna i Berglöfs förslag. 
Lappfogde Malmström uppfattade det som att dessa uttalat utgick från lapputredningens by-
ordningsförslag och detta visade enligt honom hur svagt motståndet mot lapputredningens 
förslag i själva verket hade varit.32 Det var alltså enbart på grund av Park som renskötarna 
under en period inte hade fogat sig i länsmyndigheternas åtgärder. I grunden var de dock lo
jala vilket hade visat sig nu när förhållandena hade böljat återgå till det normala. 

En annan central fråga för Berglöf var lappväsendet och dess roll. Han såg mycket positivt 
på myndigheten och arbetade aktivt med att försöka stärka dess administrativa uppbyggnad. 
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Fyra av lappfogdarna hade 1937 fått sina tjänster uppförda på ordinarie stat och Berglöf arbe
tade nu för att även övriga lapptjänstemän skulle erhålla liknande tjänstetrygghet. Han fram
höll också att det stora värdet av lappväsendets arbete medförde att myndigheten borde ges en 
fastare och mer enhetlig organisation. På Berglöfs initiativ uppfördes 1943 nio av lapptillsy-
ningsmännen som extra ordinarie befattningshavare och de två kvarvarande som extra tjänste
män och året därpå uppfördes även skogslappfogdetjänsten som extra ordinarie. Detta innebar 
en stärkt grundtrygghet för tjänsteinnehavarna och medförde även en fastare organisation i 
lappväsendet.33 Lappväsendet var enligt Berglöf en institution som behövdes och som skulle 
stärkas för framtiden. Han försvarade även myndigheten mot den starka kritik som hade fram
förts från samiskt håll. Berglöf menade att det fanns en bristande insikt bland samerna för den 
stora betydelse lappväsendet hade och för det viktiga arbete som utfördes av myndigheten.34 

Berglöf bemötte även den samiska kritiken mot lappväsendet i ett föredrag han höll 1944, som 
återgavs i SET. Han konstaterade att ingen same dittills varit lappfogde, men att det fanns en 
vilja bland samerna att själva få utse egna representanter till dessa poster. Berglöf framhöll att 
det inte förelåg några formella hinder för att samer skulle kunna utses till lappfogdar, men han 
betonade samtidigt att lappfogdetjänsten, liksom andra statliga tjänster, krävde en särskild 
kompetens hos dess innehavare. I lappfogdarnas fall en förmåga att kunna medla mellan ren
skötare och bofasta.35 Utan att uttalat framhålla det, tycktes Berglöf mena att en same inte 
skulle klara detta, han skulle falla på kravet på objektivitet i förhållandet mellan renskötarna 
och den bofasta befolkningen. I Jämtland fortsatte dock samerna att aktivt försöka influera 
valet av ny lappfogde. När Waldemar Gardhams efterträdare skulle utses i Jämtland 1949 age
rade Jämtlandssamerna för att påverka valet. Det blev också den av samerna, och länsstyrelsen 
i Jämtland, förordade lappfogdeassistenten Åke Wikman som förordnades som lappfogde.36 

Två steg framåt eller ett tillbaka? - Samiska synpunkter på Lennart Berglöfs 
utredningar 
Tomasson och Park kom i personlig kontakt med Berglöf under 1919 års lappkommittés ut
redningsarbete och de hade en mycket stor respekt för honom. När Berglöf hade utsetts till 
utredningsman ledde detta till positiva reaktioner från både Tomasson och Park. De skrev 
båda mycket uppskattande om Berglöf och dennes sakkunskap i samiska frågor. Hans tidigare 
medverkan i den kommission som arbetade fram renbeteskonventionen och i lappkommittén 
lyftes fram som exempel på detta.37 Det var alltså i en positiv anda Berglöf kunde inleda sitt 
arbete. Denna positiva anda bibehölls genom att utredningsmannen ville diskutera sina förslag 
med och få dem förankrade hos samerna. Detta gjorde Berglöf genom att anordna tre same
möten, så kallade sameriksdagar, i Arvidsjaur. Till dessa sameriksdagar fick lappbyarna utse 
representanter. Vid det första mötet utsågs endast en representant från varje by, men vid de två 
senare mötena fick lappbyar omfattande mer än 50 personer utse två representanter.38 Same
riksdagarna fick ett mycket positivt bemötande av Park, som berömde Berglöfs vilja att dis
kutera utredningsfrågorna direkt med samerna. Park menade också att sameriksdagarna var 
historiska och prejudicerande, genom att detta var första gången som valda samiska ombud 
sammankallats för att få ta ställning till frågor som utretts av statsmakterna. Härigenom hade 
samernas rätt att få delta vid avgörandet av för dem centrala frågor erkänts. Den stora betydel
sen Park tillskrev sameriksdagarna framgår av att han under första halvan av 1940-talet jäm
ställde dem med landsmötena 1918 och 1937.39 

Vid den första sameriksdagen som hölls i december 1940 deltog 38 samiska ombud. Kon
cessionslappbyarna hade inte kallats och dessutom saknade nio av ijällappbyarna represen
tanter; en i Norrbotten och fyra vardera i Västerbotten och Jämtland. Berglöf möttes där av en 
stor uppskattning och ett massivt stöd för sina förslag i kolonisationsfrågan. Ombud efter om
bud betygade att samerna i första hand ville fortsätta som renskötare och framhöll att ökade 
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satsningar på detta område var viktiga. För de samer som slogs ut från renskötseln var det 
dock centralt att statsmakterna hjälpte dessa genom att underlätta för dem att övergå till jord
bruksnäringen. Berglöfs förslag rörande markupplåtelser till dessa kolonat fick därför genom
gående beröm av de samiska ombuden. Även Gustav Park ställde sig bakom förslagen i be
tänkandet och han berömde Berglöf för dennes arbete.40 

Vid den andra sameriksdagen i oktober 1942 deltog 66 samiska ombud. Denna gång var 
det endast en by i Jämtland samt en i Norrbotten som saknade representation. Inte heller till 
detta möte hade koncessionslappbyarna kallats. Återigen möttes Berglöfs betänkande av idel 
lovord. Framför allt förslaget rörande statsbidrag till uppförande av fasta bostäder för renskö
tarna mottogs med stor uppskattning. Däremot vidhöll skogssamerna sitt gamla krav på att 
§ 3, moment 3, i renbeteslagen skulle ändras, trots att Berglöf avstyrkt detta i betänkandet. 
Vid mötet var enigheten fullständig bland skogssamerna att denna paragraf borde utökas med 
ett tillägg där det klart framgick att de skogssamiska renskötare som förlorade rätten att ut
nyttja vissa markområden med hänvisning till detta lagrum skulle erhålla kompensation. Den 
breda skogssamiska enigheten medförde till och med att landssekreterare Sundberg stödde 
förslaget på en omskrivning av paragrafen. Park ställde sig mycket positiv till betänkandet och 
han menade att de "allra flesta av våra aktuella lappfrågor ha blivit lösta på ett för oss till
fredsställande sätt."41 Han uttryckte även stor uppskattning över Berglöfs syn på samefrågan 
generellt: 

Utredningsmannen, som på ett suveränt sätt behärskar a lla samiska frågor och förhållanden, har i 
sitt betänkande på ett nyktert och sakligt och på ett för samerna välvilligt sätt tagit fasta på de 
faktiska förhållanden, som nu äro rådande i olika sametrakter. All s. k. 'lappromantik', som ofta 
förut mer eller mindre fatt göra sig märkbar, när det gällt att ordna för samerna och deras livsfö
ring, har han i sin utredning helt och hållet bannlyst.42 

Inför den tredje sameriksdagen skrev Park en artikel i SET med anledning av byordningsför-
slagen som skulle diskuteras. Han menade återigen att Berglöf gjort ett mycket bra arbete. 
Byordningarna kunde i och för sig uppfattas som stränga, men Park betonade att de i viss ut
sträckning måste vara strängt formulerade för att fylla sin funktion. Han menade dessutom att 
Berglöf i den utsträckning det varit möjligt hade tillgodosett kraven från 1937 års landsmöte. 
Vid sameriksdagen som hölls i september 1943 deltog 67 samiska ombud. Endast fyra byar i 
Jämtland samt tre av koncessionslappbyarna i Norrbotten saknade representanter. När Berg-
löfs byordningsförslag diskuterades var de samiska ombuden positiva till att reglerna nu 
skulle utgå från den extensiva metoden. Det var endast på ett fåtal punkter som de framförde 
kritik. Förslagen rörande att renskötarna skulle ha sina boplatser nära renhjorden ansågs till 
exempel av flera av ombuden vara alltför stränga. De lyckades här uppnå en viss uppmjukning 
av förslagen.43 När länsstyrelserna 1946 skulle utfärda nya byordningar, vilka i stor utsträck
ning följde Berglöfs förslag, framförde renskötarna inte några större invändningar mot dessa. 
Detta innebar för Norrbottens del till exempel att de omdiskuterade rationella renantalen som 
föreslagits av 1930 års lapputredning nu i stort sett oförändrade blev införda i byordningar-

44 na. 
Berglöf och hans betänkanden fick således ett synnerligen positivt bemötande från samer-

nas sida. Detta trots att stora delar av Berglöfs förslag påminde starkt om de tidigare så kritise
rade förslagen från 1930 års lapputredning. Detta faktum var i sig inte konstigt eftersom han 
själv endast i begränsad utsträckning genomförde egna undersökningar. Till stor del baserade 
Berglöf sina synpunkter på de förslag och det material som lapputredningen hade lämnat. Han 
framförde även åsikter som uttalat framhävde "lapp skall vara lapp"-politikens syn på samer
na. Berglöf menade till exempel att renskötseln behövde styras och kontrolleras, eftersom 
renskötarna inte själva fullt ut kunde ges detta förtroende.45 Till skillnad från lapputredningens 
betänkande blev dock Berglöfs förslag behandlade av regering och riksdag och låg till grund 
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för samepolitiska åtgärder. Israel Ruong har tolkat Berglöfs utredningar som ett allvarligt bak
slag och han menade att de hämmade samerörelsen: 

Man kan vid genomläsningen av detta protokollsutdrag [från Berglöfs tredje sameriksdag] ej 
värja sig för intrycket att samernas befrielsekamp för en tid hade försinkats gen om de av Berglöf 
hållna mötena och att fogdarnas makt i viss mån blev förstärkt en tid framåt.46 

Hur ska då den mycket ringa samiska kritiken av Berglöfs betänkanden tolkas? Fanns det ing
en oppositionell röst som höjdes? Den kanske största frågan i sammanhanget är dock varför 
Gustav Park, lapputredningens störste kritiker, inte opponerade sig? Rolf Sjölin menar att den 
villighet statsmakterna nu visade att ta itu med de viktiga och brännande frågorna samt den 
speciella situation kriget innebar bidrog till att de samiska experterna inte i högre utsträckning 
kunde påverka utredningsarbetet samt att de samiska deltagarna vid sameriksdagarna var för
siktigare.47 Detta ger dock endast en ytlig förklaring av orsakerna, varför en djupare analys 
krävs. 

Uppenbarligen var uppskattningen av Berglöfs sameriksdagar stor. Samerna uppfattade det 
som att utredningsmannen faktiskt var intresserad av att sitta ner och diskutera dessa frågor 
med dem och inhämta deras åsikter. Detta kombinerat med Berglöfs positiva inställning till 
renskötselnäringen och dess framtid gjorde att mötena hölls i en positiv anda av samarbete. 
Sameriksdagarna var dock i realiteten av mycket liten betydelse och dessutom ett forum som 
inte gav utrymme för samerna att verkligen fa diskutera och ta ställning till frågorna. Berglöfs 
betänkanden, som skulle diskuteras vid mötena, blev i samtliga fall klara strax före respektive 
sameriksdag och nådde de samiska representanterna först när de kom till mötet.48 Därmed var 
möjligheterna att förbereda sig inför sameriksdagarna små för de samiska representanterna. 
Det var först vid mötet som de mer konkret fick veta vad som skulle diskuteras. På många sätt 
liknade sameriksdagarna lappfogdesammanträden till sin uppbyggnad och funktion, något 
som också framhållits av Lars Thomasson. Han har karaktäriserat den andra sameriksdagen i 
Arvidsjaur som "ett slags gammaldags lappfogdemöte i storformat" där ordföranden, Lennart 
Berglöf, likt en lappfogde styrde och bestämde innehållet medan samerna underdånigt ut
tryckte tacksamhet för att mötena överhuvudtaget kommit till stånd och för att de fick yttra sig 
där. Han menade att Berglöfs utredningar medförde ett klart steg tillbaka jämfört med resolu
tionerna vid 1937 års landsmöte och att utvecklingen på det samepolitiska området hade stan
nat av.49 Till Lars Thomassons analys kan tilläggas att även funktionen med Berglöfs möten 
tycks ha varit densamma som med lappfogdesammanträden där samerna skulle höras: Det 
gällde att erhålla ett godkännande av samerna, något som lättast skedde om de inte var insatta 
i och förberedda på de frågor som skulle diskuteras. Någon reell vilja att verkligen diskutera 
frågorna med samerna fanns inte. 

Det fanns dock samtida samiska kritiker av förfarandet vid sameriksdagarna. Jonas Åhrén 
hade allvarliga anmärkningar mot hur dessa gick till, men han tycks i det närmaste ha varit 
ensam om sin kritik. Enligt Lars Thomasson uppfattade Åhrén mötena 

som ett sätt att binda den samiska opinionen unde r sken av att samerna medverkade i beslutspro
cessen. Det gjorde de [...] inte vid stormöten där förslagen blev kända först vid sammanträdet 
och där bara några timmar stod till förfogande. Skulle samerna ha inflytande skulle de också fa 
tillfälle till ordentlig beredning av frågorna.50 

Under mötena gavs heller inte alltför stort utrymme för djupgående kritik och Åhrén framför
de endast vissa begränsade invändningar i olika delfrågor.51 Vid de två första sameriksdagarna 
hade mötesdeltagarna dessutom ingen möjlighet att påverka innehållet i betänkandena efter
som det var Berglöfs färdiga utredningsförslag som diskuterades. Det var endast vid den 
tredje sameriksdagen som diskussionsämnet var ett utkast till byordningsförslaget och där 
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detta utkast sedan justerades på vissa punkter innan det hamnade i betänkandet.52 Sameriks
dagarnas inställning till Berglöfs betänkanden skulle ändå kunna få betydelse genom att de 
ingick i underlaget som låg till grund för propositionerna i frågan. Propositionerna berörde 
dock i li ten utsträckning sameriksdagarnas uttalanden och dessa påverkade inte utformningen 
av de förslag riksdagen hade att ta ställning till.53 

Mest svårförklarligt är dock Parks agerande i samband med Berglöfs utredningar. Exakt 
vilken roll experterna spelade i Berglöfs utredningsarbete framgår inte tydligt och det är där
för svårt att avgöra i vilken utsträckning de försökte eller kunde påverka förslagen i betänkan-
dena. Deras roll tycks dock främst ha varit att kommentera förslag från Berglöf och inte att 
vara med och arbeta fram dem. Därmed kan det även ha varit svårare att påverka innehållet för 
Park. Det var dock möjligt för experterna att markera en avvikande mening om de inte ansåg 
sig kunna stödja vissa förslag. Detta utnyttjades av Per Lars Andersson-Juuso som reserverade 
sig mot maximeringen av det individuella renägandet. Park utnyttjade däremot inte denna 
möjlighet och han tycks heller inte ha funnit någon orsak att opponera sig. Tvärtom var han 
uttalat mycket positiv. Det skulle även kunna vara tänkbart att Park på grund av lojalitet mot 
Berglöf inte ville föra fram avvikande åsikter. Det sätt på vilket han beskriver sameriks
dagarna och att han jämställer dem med landsmötena visar emellertid hur viktiga han menade 
att de var och hur positivt han såg på vad som hade avhandlats där. Lojaliteten fanns där, men 
tycks inte ha varit avgörande för Parks positiva reaktioner. Han höll en mycket lägre profil vid 
sameriksdagarna än han hade gjort vid landsmötena. Detta torde till viss del ha berott på att 
Park här i första hand agerade som förordnad expert och inte som en ledande sameföreträdare. 
Därmed blev hans roll en annan. Detta innebar även att en given samisk ledarfigur saknades 
vid mötena. Park försökte ändå i viss utsträckning påverka den samiska opinionen. Inför den 
andra sameriksdagen påminde han om vissa av de krav rörande ändringar av renbeteslagen 
som landsmötet hade framfört och som han hoppades att mötesdeltagarna nu skulle agera för 
att driva igenom. Han fick emellertid ett mycket svagt gensvar på sin artikel. Endast på en av 
de punkter Park hade framhållit följde sameriksdagen landsmötets beslut. I övriga frågor 
övergavs landsmötets beslut utan diskussion.54 

Sjölins argument att krigsåren bidrog till en försiktigare hållning från Parks sida kan ha ett 
visst fog för sig. Park framförde dock skarp kritik mot lapptjänstemännen även under krigs
åren, medan Berglöf däremot förskonades från kritik även efter kriget. Den främsta förkla
ringen till Parks agerande står troligen att finna i hans personliga förhållande och inställning 
till Berglöf å ena sidan och lapptjänstemännen å den andra. I debatter och diskussioner hade 
Park ofta framhållit att det gällde att skilja på sak och person och att hans kritik var riktad mot 
saken och inte personen.55 I jämförelse med hur han reagerade mot Berglöfs utredningsarbete 
blir det dock tydligt att det i dessa sammanhang var personen som gick före saken, det var 
motståndaren som avgjorde reaktionen och inte ämnet och åsikterna. När den stundtals myck
et hårda kritik som Park hade framfört under 1930-talet och fortsatte att framföra under 1940-
talet mot lappfogdarna och landssekreterare Sundberg ställs i relation till hans bemötande av 
de åsikter som framfördes av Berglöf, är skillnaden påtaglig. Trots den samsyn som på många 
punkter rådde mellan Berglöf och lapptjänstemännen fick han enbart ros och de enbart ris från 
Park. Sakfrågan var givetvis inte oviktig för Park, men gentemot lapptjänstemännen använde 
han sig av sakfrågan för att komma åt personerna. När det i s tället handlar om Lennart Berg
löf, en person Park uppenbarligen kände en stark respekt för, lät han sin inställning till perso
nen avspegla sig i sin syn på sakfrågan. 
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Samerna och länsmyndigheterna i Norrbotten - attacker och motat-
tacker 
Länsmyndigheterna i Norrbotten framhöll fortfarande i början av 1940-talet sin starka ställ
ning och den tilltro samerna i länet visade. Länsstyrelsen hävdade att den och lappväsendet "i 
detta län åtnjuta lapparnas fulla förtroende. Någon person utanför denna krets som bättre 
skulle känna lapparnas förhållanden i stort och varje enskild lapps omständigheter finnes 
icke."56 Länsmyndigheternas position hade dock börjat försvagas successivt. Parks ständiga 
ifrågasättande av länsmyndigheternas agerande samt landsmötet 1937, hade bland renskötarna 
medfört ett mer kritiskt förhållningssätt mot lappväsendet, hade verksamt bidragit till detta. 
Detta skapade en viss irritation från länsmyndigheternas sida i kontakterna med samerna vil
ken visade sig vid olika tillfällen. Vid årssammanträdet 1941 med Semisjaur-Njargs och Arje
plogs lappbyar framförde samerna kritik mot den rådande situationen inom renskötseln. 
Landshövdingen besvarade kritiken genom att framhålla att lapputredningen föreslagit lös
ningar på renskötselns problem, men att dessa inte kunnat genomföras, bland annat på grund 
av den starka kritiken som framfördes av landsmötet 1937.57 Indirekt bar alltså samerna själva 
ett ansvar för att nödvändiga reformer och åtgärder på renskötselns område skjutits upp. Lik
nande synpunkter framförde lappfogde Malmström när en grupp Jokkmokkssamer 1942 kla
gade på intrång från inflyttade Karesuandosamers renar på sommarbeteslanden. Även om han 
vitsordade att det fanns vissa brister i Karesuandosamernas renskötsel, framhöll han att Jokk-
mokkssamerna själva hade bidragit till den uppkomna situationen genom sitt motstånd mot 
lapputredningens förslag till organisation inom renskötseln. Före landsmötet 1937 hade 
Jokkmokkssamerna respekterat denna organisation, men genom mötet "raserades det mesta av 
det, 1930 års lapputredning och lappadministrationen med möda lyckats uppbygga i syfte att 
skapa bättre ordning i renskötseln." Malmström menade att Parks osakliga och hetsiga an
grepp mot lapputredningens förslag, till exempel rörande byordningarna, även hade smittat 
Jokkmokkssamerna. Efter landsmötet ville de inte längre foga sig i myndigheternas föreskrif
ter rörande detaljregleringen av renskötseln i socknen.58 

Park å sin sida fortsatte sin kritiska granskning av länsmyndigheterna i allmänhet och 
landssekreterare Sundberg och lappfogdarna i synnerhet. När Park 1941 fick information om 
att lappfogdeassistenten i Norrbotten hade intressen i renhandeln framförde han mycket skarp 
kritik. En person med den maktpositionen gentemot renskötarna borde inte ha renhandel som 
en sidoförtjänst, risken att den starka ställningen utnyttjades mot renskötarna var överhängan
de. Året därpå avgick assistenten från tjänsten vilket Park menade var en rimlig konsekvens 
av dennes försök att kombinera dubbla roller.59 Park framförde även förnyad kritik mot lapp
väsendets starka maktposition gentemot samerna, som han menade minskade möjligheterna 
för samerna att få sina intressen och åsikter tillgodosedda när beslut skulle fattas.60 Han var 
också mycket kritisk till lapp tjänstemännens ovilja att ta till sig samiska förslag och att försö
ka arbeta tillsammans med renskötarna: 

Det är för övrigt något egendomligt, huru denna institution [lappväsendet i Norrbotten], som i 
alla fall är satt att bevaka och befrämja samernas livsintressen, oftast söker motarbeta alla initia
tiv, som komma från samerna själva, de må vara hur berättigade som helst.61 

I en ledare i SET 1946 gick Park till förnyad attack mot lappväsendet. Han konstaterade att 
1941 års kungörelse rörande jordbrukskolonat hade givit ett mycket magert resultat, inte minst 
på grund av att bidragen var alltför låga på grund av prisstegringarna i samhället. Handlägg
ningstiderna tycktes dessutom vara orimligt långa. Den enda alternativa väg som då stod öp
pen för fattiga renskötare var att ansöka om reninköpslån. Enligt Park ställde sig lappväsendet 
dock många gånger avvisande till dessa ansökningar med hänvisning till att den sökande hade 
alltför få renar för att satsningen skulle vara försvarbar. I stället uppmanades den sökande att 
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ansöka om jordbrukslägenhet, trots att sådana i stort sett inte gick att få. Lappväsendets ut
sagor om att vilja hjälpa de små renägarna uppfattade Park därför som tomt prat. Han menade 
att detta agerande från lappväsendets sida mot dessa hjälpsökande människor var upprörande 
och helt oacceptabelt JDet var den sökandes förmåga och intresse för näringen som borde fälla 
avgörandet vid fördelningen av reninköpslån, inte reninnehavet. Att lappfogden i denna och i 
andra viktiga frågor tilläts fatta beslut på egen hand kritiserades av Park som i stället föreslog 
att en slags lånenämnd skulle inrättas i vaije lappby, med lappfogden som ordförande, som 
skulle få avgöra denna typ av frågor.62 

Parks kritik av lappväsendet fick inte stå oemotsagda. Länsmyndigheterna strävade aktivt 
efter att misstänkliggöra Park i samernas ögon och att undergräva hans position. Detta fram
gick tydligt när landssekreterare Sundberg vid årssammanträdet med Qällsamerna i Jokkmokk 
1947 framhöll 

nödvändigheten av gott och förtroendefullt samarbete mellan lapparna inbördes samt mellan lap
parna och lappadministrationen. Försök hade icke saknats från vissa utanför renskötseln stående 
kretsar att genom besinningslös och ovederhäftig kritik av lappväsendets åtgärder bland lapparna 
utså misstro mot länsstyrelsen och lapptjänstemännen. Lappväsendet hyste ingen fruktan för en 
sådan kritik, ty lappväsendet kunde med rent samvete säga, att myndigheternas åtgärder icke ha
de annat mål än lapparnas och renskötselns bästa. Länsstyrelsen vore därtill övertygad om att de 
besinningsfulla och i renskötseln aktivt deltagande lappa rna icke skulle låta sig bedragas av den 
illvilliga, i söndrings syfte framförda propagandan.63 

Park fick stöd i sin kritik av lappväsendet från Jonas Åhrén som konstaterade att lappväsendet 
i Västerbotten och Jämtland, till skillnad från kollegorna i Norrbotten, försökte hjälpa och inte 
stjälpa de små renägarna. Han trodde att en orsak till skillnaderna mellan länen låg i att sa-
merna i Norrbotten inte på samma sätt hade organiserat sig för att främja sina intressen. Där
igenom var de svagare och mer utsatta i förhållande till lappväsendet. Åhrén såg det också 
som ett problem att lappväsendet i Norrbotten inte ville acceptera samernas "akademiskt ut
bildade ledare" som deras företrädare utan i stället ifrågasatte deras kompetens och kunskaper 
samt vägrade ta till sig deras förslag. Den starka reaktionerna från lapptjänstemännen mot den 
kritik som framfördes uppfattade Åhrén som ett tecken på att kritiken var saklig och inte kun
de avfärdas genom argumentation. I stället tillgreps fulare metoder. Utvecklingen var dock 
obönhörlig och han menade att det demokratiska synsättet även skulle få genomslag i Norr
bottensadministrationen.64 

Det konfliktbetonade klimatet mellan parterna kom även till uttryck i en anmärkningsvärd 
rättegång i Stockholm. En av de till Aijeplog inflyttade Karesuandofamiljerna stämde 1946 
Kronan och begärde ersättning för de åtgärder länsstyrelsen och lappväsendet hade vidtagit 
vid en tvångsslakt. Karesuandofamiljen ansåg sig ha drabbats av stora ekonomiska förluster 
genom länsmyndigheternas agerande. Advokat för den samiska sidan var än en gång Sven 
Hallström. Målet avgjordes i Stockholms Rådhusrätt som dömde till länsmyndigheternas för
del. Karesuandofamiljen överklagade målet till Svea Hovrätt, men Rådhusrättens dom slogs 
där fast.65 

Park, som vid flera tillfällen ställt sig starkt kritisk till Karesuandosamernas renskötsel
metoder i allmänhet och denna familj i synnerhet, framträdde något överraskande som vittne 
för kärandesidan i målet. Han motiverade detta med att lappväsendets agerande hade för
orsakat familjen onödiga förluster och att det var viktigt att detta belystes på ett riktigt sätt och 
att lapptjänstemännens påståenden inte fick stå oemotsagda. Inför Rådhusrätten lämnade Park 
ett sakkunnigutlåtande och fick dessutom besvara en del frågor. I vittnesmålet kritiserade han 
Karesuandofamiljen, men det bestående intrycket gavs ändå i hans sakkunnigutlåtande. Där 
framförde Park stark kritik mot lappväsendets agerande. Han menade att åtgärderna hade varit 
synnerligen ogenomtänkta och dåligt planerade, vilket hade förorsakat de kärande stora eko
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nomiska förluster. Park hävdade att lappfogde Malmström, som varit ansvarig för 
tvångsslakten, genom sitt agerande visat prov på bristande kompetens och att hans åtgärder 
betraktades med ett visst löjets skimmer i bygden.66 Länsmyndigheterna företräddes vid rätte
gångarna av Malmström och landssekreterare Sundberg och de reagerade starkt på Parks ut
låtande. Att han fördömde åtgärder från lappväsendets sida riktade mot renskötare som Park 
själv tidigare skarpt hade kritiserat tillskrevs hans fientlighet mot lappväsendet: 

Park står i sådant förhållande till lappadministrationen, att hans tillförlitlighet därigenom måste 
anses förringad. Park har tagit till sin uppgift att klandra lappadministrationens åtgärder av vad 
slag de vara månde. Den iver, med vilken han i snart en mansålder framfört detta klander, har 
betänkligt minskat hans objektivitet. Han söker blott efter fel och blundar medvetet eller omed
vetet för det gagneliga i lappadministrationens åtgöranden och strävanden. I sina omfattande 
skriverier i lapp frågor har han i varje fall aldrig givit ett ord av erkännande åt lappväsendet. Allt 
vad han skrivit är genomsyrat av hätsk och oresonlig fientlighet. [—] 
Parks i förevarande mål avgivna utlåtande är ett pregnant utslag av denna hans inställning. När 
han - såsom här - ser ett tillfälle att fa angripa lappadministrationen, låter han det icke gå sig ur 
händerna.67 

Malmström och Sundberg ansåg att det var uppenbart att Parks agerande till försvar av de 
kärande, trots sin tidigare kritik av dem, var ett tydligt bevis på att han främst var inriktad på 
att angripa lappväsendet. De yrkade därför på att Parks utlåtande inte skulle bedömas som ett 
sakkunnigutlåtande utan som ett vanligt vittnesmål.68 Park försvarade sig med att han hade 
blivit kallad som vittne och därmed var skyldig att lämna ett sanningsenligt utlåtande i frågan, 
trots sin kritiska inställning till kärandesidan. Han vidhöll sin starka kritik mot hur lappväsen
det hade hanterat situationen och han protesterade dessutom starkt mot det kränkande angrep
pet mot honom. Park hade dock varit inblandad i målet redan tidigt och troligen samrådde 
Hallström med honom angående uppläggningen inför Rådhusrätten.69 Det är heller inte san
nolikt att Hallström, efter att ha haft kontakter och samarbetat med Park i över ett decennium, 
skulle ha kallat denne som vittne mot hans vilja. Den starka personliga kritiken Park utsattes 
för från lapptjänstemännen medförde att han blev mer engagerad i målet inför överklagandet 
till Hovrätten. Förutom ett eget PM som var ett svar på den kritik som riktats mot honom 
tycks Park även ha haft en stark påverkan i författandet av kärandesidans skrivelser till Hov
rätten. Målet utvidgades i dessa till att även omfatta lappväsendet som institution vars exi
stensberättigande starkt ifrågasattes och dessutom anklagades länsstyrelsen för maktmissbruk 
gentemot samerna. Lapptjänstemännens ställning som experter i samefrågor och som företrä
dare för samerna ifrågasattes starkt och i stället framhölls behovet av ett ökat självbestäm
mande för samefolket. Ett utslag till förmån för kärandesidan i detta mål skulle innebära ett 
första steg i denna riktning och samtidigt skulle det markera inledningen på att lappväsendets 
och länsstyrelsens maktpositioner i samefrågor började undergrävas.70 Denna utvidgning av 
kärandesidans argumentering är ett tydligt tecken på att Park spelade en större roll. Kraven 
som fördes fram låg i linje med det han framhållit under flera år. 

För Park som tidigare så starkt kritiserat Karesuandosamernas renskötsel var det ett något 
riskfyllt agerande att gå in i ett mål av den här karaktären och angripa lappväsendet. Förhål
landet mellan de inflyttade Karesuandosamerna och de gamla samerna i Aijeplog var under 
1940-talet fortfarande ansträngt och det rådde stora samarbetsproblem. Under 1940-talet kom 
konflikterna upp till ytan vid olika tillfällen och ledde i flera fall till rättegångar.71 Genom sitt 
agerande till försvar av Karesuando familj en riskerade Park det stöd han hade från de gamla 
Aijeplogssamerna, hans dittills starkaste maktbas. Möjligheten att än en gång kunna ifråga
sätta länsmyndigheterna på en offentlig arena tycks dock ha fatt väga tyngst. Helst hade Park 
dock sannolikt sett att rättegången inte hade uppmärksammats alltför mycket bland samerna. 
När han 1947 upptäckte att lappväsendet utnyttjade hans vittnesmål i ett försök att diskredite
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ra honom inför samerna valde han att för första gången sedan rättegångens inledning bemöta 
kritiken offentligt i SET.72 

Samisk politisk aktivitet 
Bland sameföreningarna började aktiviteten sakta växa under 1940-talet. I böljan av decenniet 
var, förutom de tidigare nämnda ekonomiska föreningarna, minst åtta sameföreningar aktiva. 
Jukkasjärvi, Aijeplog, Arvidsjaur, Vilhelmina-Åsele (som 1948 återtog sitt ursprungliga namn 
Fatmomakke), Offerdals samt Frostviken fanns kvar sedan 1930-talet och de hade dessutom 
fått sällskap av Mittådalen och Tännäs-Idre. Dessutom återuppstod sameföreningen i Sorsele 
1944. Under 1940-talet började organiseringen slutligen på allvar få fotfäste i de nordligare 
delarna av Norrbotten, där föreningsverksamhet tidigare helt hade saknats. Sameföreningar 
bildades i Jokkmokk 1944, i Gällivare troligen 1946 och i Karesuando 1950. Dessutom etab
lerades den första sameföreningen utanför det samiska kärnområdet när Stockholms same
förening bildades 1947.73 Framför allt föreningarna i Norrbotten uppvisade en större aktivitet, 
med hänvändelser till både länsstyrelsen och regeringen i en rad olika frågor. Jukkasjärvi sa
meförening lyckades till exempel få till stånd ett lapphärbärge i Kiruna 1942. Sameförening
arna började nu även i större utsträckning ha direkta kontakter med varandra, i stället för att 
bara läsa om varandra i SET.74 

Förutom de mer traditionella sameföreningarna bildades även Samernas Ungdomsorgani
sation, SAMU, i Mittådalen 1940. Organisationen startades på initiativ av redaktören Per 
Willehard Häger och hade som främsta målsättning att förbättra möjligheterna för samisk 
ungdom att utbilda sig. SAMU uppförde en samlingslokal i Mittådalen och genomförde dess
utom olika folkbildningskurser. Förutom sina folkbildningsideal hade organisationen även en 
rad andra målsättningar med anknytning till samisk kultur och renskötseln. Park ställde sig 
inledningsvis mycket positiv till SAMU, något som dock förändrades 1943 när organisationen 
presenterade planer på att starta upp en medlemstidning Han reagerade starkt och menade att 
planerna var ett direkt hot mot SET som skulle få svårt att överleva den typen av konkurrens. 
Park kritiserade dessutom de politiska tendenser med en viss koppling till arbetarrörelsen som 
fanns inom SAMU och framhöll att detta var skadligt för samerörelsen. Han hävdade även att 
samiska organisationer borde bäras upp enbart av samer om de skulle arbeta för samiska mål
sättningar. Park gick därför till stark attack mot organisationen och dess planer som han ifrå
gasatte. Efter Parks attack var SAMU i stort sett osynlig i SET:s spalter och planerna på att 
starta en tidning tycks ha övergivits, men verksamheten fortsatte trots detta.75 

Den växande föreningsverksamheten stärkte samerörelsen samtidigt som den var ett tecken 
på den allt bredare förankringen bland samerna. Även under denna period kom sameförening
arna till stor del att stå bredvid den mest centrala utvecklingen på det samepolitiska området. 
Andra faktorer och aktörer stod i centrum och inte minst andra världskriget kom att få en av
görande inverkan på utvecklingen. 

"En brand har tänts, vars omfattning ej kan beräknas" - Andra världskriget 
som politisk katalysator 
Andra världskriget kom på ett påtagligt sätt att påverka samerna och renskötseln trots att Sve
rige inte blev indraget. Genom att kriget nådde de nordiska grannländerna skapades ett osä
kerhetstillstånd för renskötarna i Sverige. Ett stort antal flyktingar tog även vägen genom den 
svenska ijällvärlden i sin flykt från det ockuperade Norge. I arbetet med att ledsaga dessa 
flyktingar i säkerhet kom många svenska samer att spela en framträdande roll.76 Den osäkra 
situationen kommenterades av Torkel Tomasson i SET efter krigsutbrottet: "En brand har 
tänts, vars omfattning ej kan beräknas." Han såg mycket allvarligt på den uppkomna världs
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krisen och manade samerna till en än starkare solidaritet med sitt fosterland i dessa oroliga 
tider. När kriget även spred sig till grannlandet Finland såg Tomasson än allvarligare på situ
ationen, men han hoppades samtidigt att renskötselnäringen på ett verksamt sätt skulle bidraga 
till Sveriges försörjning. På detta sätt skulle de renskötande samerna kunna kompensera det 
svenska samhället för att de var undantagna från militärtjänstgöring i fredstid. Även Gustav 
Park såg en viktig försörjningsroll för renskötselnäringen under krigsåren.77 Han uttryckte 
dock även en viss oro för att det pågående kriget skulle medföra att de samiska frågorna helt 
skulle hamna i skymundan och att de nödvändiga åtgärderna på detta område skulle skjutas 
upp. I ett brev till Carl Lindhagen 1940 framhöll Park hur stor nöden var bland renskötarna på 
många håll och han ansåg att snabba åtgärder krävdes för att komma till rätta med proble
men.78 

Om krigshandlingarna i Finland hade skapat en oro bland renskötarna i Sverige för den 
fortsatta utvecklingen, innebar det tyska anfallet mot Norge i april 1940 att många av dem nu 
direkt påverkades av kriget. Hur skulle det gå med de svenska samernas renbetning i Norge 
och vilka risker innebar kriget för renskötarna? Lars Rensund beskrev den känsla av otrygghet 
som många av renskötarna i Aijeplogsområdet kände: "Flygmaskinerna dåna hotfullt över 
fjällen och obygdsmänniskorna, de varsla icke om civilisation, de varsla om förintelse och 
död."79 Efter det tyska angreppet mot Norge följde en kortare period av förvirring i de lapp
byar som hade sommarbetesmarker i Norge. Frågan var om dessa även fortsättningsvis skulle 
kunna utnyttjas av renskötarna. Lappväsendet kunde inte lämna några definitiva svar. I slutet 
på april 1940 skickade lappfogde Malmström ut ett cirkulär till renskötarna i Arjeplog där han 
uppmanade dem att noggrant vakta renarna så att de inte strövade över gränsen och gick förlo
rade. Han tycktes då inte tro på möjligheten att betning för de svenska samernas renar skulle 
tillåtas av de tyska myndigheterna. I det norra lappfogdedistriktet försökte dock lapptjänste
männen övertyga renskötarna om att de utan större risker kunde flytta in i de flesta av de 
norska renbetesdistrikten. Lappfogde Hedbäck var orolig för att en alltför stor förändring av 
utnyttjandet av de norska betesmarkerna skulle få negativa konsekvenser. Sedan striderna ha
de avslutats i Norge meddelade de tyska ockupationsmyndigheterna i juli 1940 att de skulle 
respektera renbeteskonventionen. Beskedet kom dock för sent för att sommarbetningen det 
året skulle kunna genomföras i normal ordning.80 

Krigsåren kom att ha effekter för fjällrenskötseln i hela renskötselområdet. Renskötseln i 
gränstrakterna bedrevs i en atmosfär av stor ovisshet vilket påverkade näringen. Renskötarna 
utnyttjade i allt mindre utsträckning sina betesmarker på den norska sidan av gränsen på grund 
av situationen i grannlandet. Strövrenar hämtades heller inte tillbaka i samma utsträckning 
som tidigare. Renskötarna drabbades även av förluster genom att renar olovligen sköts ner av 
tyska soldater, förluster som endast till en viss del blev ersatta. Vid vissa tillfällen blev ren
skötare i gränstrakterna även beskjutna, men detta tycks ha varit de allvarligaste incidenter
na.81 Det var som synes under besvärliga och oberäkneliga förhållanden fjällrenskötseln be
drevs under krigsåren, men allra mest uttalade effekter hade kriget på renskötseln i Norrbot
tens norra lappfogdedistrikt. 

Trots att inga hinder restes från tysk sida mot de svenska samernas renbetning i Norge fick 
ockupationen ändå effekter på renskötseln. Inför våren och sommaren 1941 försökte lappfog
de Hedbäck övertyga renskötarna i de fyra nordbyarna att de utan risker kunde genomföra sina 
flyttningar på samma sätt som före den tyska ockupationen. Bland renskötarna fanns det dock 
en rädsla för nya krigshandlingar, för att tillgången på livsmedel inte var tillräcklig i Norge 
samt för att renhjordarna skulle utsättas för större stöldrisker än tidigare. Den oroliga situatio
nen medförde att de allra flesta inte ville flytta in med familjen till de norska distrikten utan 
planerade att lämna dessa i Sverige. Hedbäck menade att renskötarna i alltför hög grad lät sig 
skrämmas av rykten men att familjernas kvarstannande i Sverige, i ljuset av den oro renskö
tarna trots allt kände, var något lappväsendet var tvunget att acceptera. Han var däremot 
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mycket kritisk till att flera distrikt, som låg längre in i Norge, helt såg ut att överges av de 
renskötare som vanligtvis flyttade dit. Dessa ämnade i stället beta sina renar i g ränstrakterna. 
Lappfogden framhöll att detta skulle medföra att renhjordarna skingrades och att alla renskö
tarna skulle drabbas av stora förluster. För att undvika detta skulle den gamla betesordningen 
återupptas. Trots idoga försök från Hedbäcks sida kunde han inte förhindra etablerandet av 
denna nya form av gränsbetning av renarna, vilken även kom att fortsätta och utvidgas under 
krigsåren. Lappfogden ansåg att renskötarna uppvisade alldeles för lite kurage i denna fråga.82 

Lappväsendets strävanden att, även under den rådande situationen i Norge, i så stor utsträck
ning som möjligt bibehålla den tidigare rådande ordningen inom renskötseln baserades enligt 
Per Idivuoma inte på några realistiska riskbedömningar. Han menade att "lapp skall vara 
lapp"-politiken var viktigare för statsmakterna än renskötarnas säkerhet och att detta varit av
görande: "[F]ör de styrande var det viktigare att hålla de gamla traditionerna levande än att 
varna för riskerna som kunde finnas för dem som flyttade till de avlägsna områdena."83 

För renskötarna i nordbyarna innebar den tyska ockupationen av Norge paradoxalt nog att 
de lämnades större utrymme att själva fatta beslut rörande renskötseln och att de även hade en 
större handlingsfrihet. Myndighetens auktoritet undergrävdes successivt när den inte längre 
förmådde detalj reglera renskötselordningen under sommarbetningen något som resulterade i 
att renskötarna blev allt mindre benägna att hörsamma lapp tjänstemännens tillsägelser.84 

Idivuoma har beskrivit hur han uppfattade förändringen i förhållandet till lappväsendet som 
förorsakades av krigsårens osäkra situation: 

Jag hade fatt upp ögonen för vad som hände kring mig och allmänt i min näring. Jag började för
stå att den tvångströja som kringgärdade rennäringen med en stab av tjänstemän, vars uppgift var 
att kontrollera lagarnas efterlevnad, var av ondo och knappast till någon uppbyggnad för vår nä-

Idivuoma blev också en av de ledande samerna i Karesuando som försökte påverka denna 
situation. I en skrivelse till Lennart Berglöf 1942 krävde han att en utredning skulle tillsättas 
med uppgift att undersöka om de tillåtna renantalen för vissa distrikt i Norge kunde utökas. 
Idivuoma menade att erfarenheterna från de två senaste somrarna med den förändrade renbet
ningen i Troms fylke hade visat att distrikten kunde bära ett större renantal. Han krävde dess
utom att statsmakterna skulle upphöra med tvångsslaktningar av renhjordarna för att dessa 
inte skulle överskrida konventionens gränser. Det var en mycket skarp markering som gjordes 
av Idivuoma i denna fråga och han underströk att tvångsnedslaktning av renar "kan vi lappar 
inte i längden tolerera. Rennäringen måste i detta fallet följa naturens lagar."86 

Omedelbart efter krigsslutet försökte dock lappväsendet med lappfogde Hedbäck i spetsen 
styra om sommarbetningen så att den åter skulle organiseras som före kriget. Han hävdade att 
den ordning som hade rått under krigsåren hade medfört att de marker som i stor utsträckning 
hade nyttjats var utbetade, de enskilda renägarna hade drabbats av förluster genom att de fick 
svårare att märka sina renar när de hölls i stora hjordar och dessutom hade ordningen och mo
ralen inom renskötseln försvagats. Hedbäck ville därför att de under kriget övergivna distrik
ten skulle börja utnyttjas igen samt att familjerna återigen skulle flytta med renskötarna till 
boplatser i Norge. Det sistnämnda var enligt lappfogden en förutsättning för att renskötseln 
skulle kunna bedrivas på ett bra sätt. På grund av den mycket osäkra situationen före den tys
ka kapitulationen i maj 1945 uppstod ännu större störningar i den sedvanliga renbetningen i 
Norge och än större ansamlingar av svenska renar samlades i gränstrakterna detta år. Trots att 
situationen inom renskötseln inte omedelbart återgick till den före kriget rådande ordningen 
såg Hedbäck optimistiskt på möjligheterna att förmå renskötarna att foga sig i de givna före
skrifterna. I december 1946 pekade han på att vissa viktiga förändringar redan hade skett och 
han trodde att resterande förändringar relativt snart skulle vara genomförda och att renskötseln 
i området skulle återgå till ordnade förhållanden.87 Hedbäcks profetior kom dock på skam. 
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Trots ideliga upprepningar till renskötarna om vikten av en återgång till förkrigstida organisa
tionen av renskötseln genomfördes denna endast delvis. En växande irritation blev därför 
märkbar från lappfogdens sida under slutet av 1940-talet när vissa renskötare inte följde på
buden från lapptjänstemännen. Överläggningar hölls med de norska myndigheterna för att 
diskutera oregelbundenheterna i renskötseln och lappväsendet på båda sidorna av gränsen 
försökte tvinga renskötarna att återgå till en god renskötsel.88 I en skrivelse till länsstyrelsen 
använde sig Hedbäck av en formulering som antydde att han ansåg att en bidragande orsak till 
motståndet från renskötarnas sida kunde vara ett inflytande från Park: "Det är måhända icke 
oriktigt att häruti spåra verkningar utav viss rådgivning från oansvarigt håll, vid vilken lap
parna ha en beklaglig benägenhet att fästa vikt och avseende."89 

Renskötarna var dock ytterst motvilliga mot att återgå till den gamla ordningen och trotsa
de lapptjänstemännens tillsägelser. Per Idivuoma framhöll att de förändringar inom rensköt
selns organisation som hade skett i nordbyarna under krigsåren, hade visat för renskötarna att 
det gick att organisera renskötseln enligt andra linjer än de som beslutats av statsmakterna i de 
två länderna. Den rådande ordningen baserade sig på modernare idéer och fungerade bra. 
Idivuoma menade även att renskötarna borde ges ett större inflytande angående var de skulle 
tillåtas beta sina renar. Deras sakkunskap inom renskötseln varken erkändes eller beaktades av 
lappväsendet. Det renskötarna såg som modernisering och framsteg betraktades dock av lapp
fogden som tillbakagång och förfall. Han ville återfå den gamla ordningen, om så till stora 
kostnader för renskötarna. Under 1940-talet dömdes renskötarna vid flera tillfällen till mycket 
kännbara bötesstraff i Norge på grund av överträdelser av konventionen. Böterna utdömdes 
förvisso av norska domstolar, men detta tycks ha skett med lappväsendets goda minne och 
genom samarbete med det norska lappväsendet. Protesterna från samernas sida mot de höga 
bötesbeloppen hjälpte föga, men renskötarnas motstånd bröts trots detta inte helt. Dessa stri
digheter fortsatte långt in på 1950-talet.90 

Tidningen efter Tomasson - kritik, kultur och reiigion 
Några större förändringar av SET genomfördes inte under Parks tid som redaktör, förutom de 
han hade aviserat för när han tog över som redaktör. En religiös betraktelse avslutade i s tort 
sett vaije nummer. Även kulturella frågor gavs en mer framträdande position i tidningen, med 
många och omfattande artiklar. Under Parks tid som redaktör stärkte SET sin ställning bland 
samerna. Antalet prenumeranter växte sakta från den nivå på 300 där de hade legat under stör
re delen av Tomassons redaktörstid. Exakta uppgifter på antalet prenumeranter efier 1934 
saknas, men 1960 tycks antalet ha legat på drygt 600 och en del av ökningen kom sannolikt 
under 1940-talet. Park arbetade även aktivt med att uppmana samerna att börja prenumerera 
på SET. Han framhöll att det endast var om tidningen fick en stor spridning och blev läst av 
samerna som den kunde fylla sin funktion att tjäna som en förbindelselänk mellan samerna 
och som deras röst utåt. Tidningen hade dock fortfarande under en lång tid svårt att nå ut i 
delar av Norrbotten och ekonomin var även fortsättningsvis svag. Genom att Park inte på 
samma sätt som Tomasson var beroende av att tidningen skulle ge en liten inkomst kunde han 
dock lättare hantera de ekonomiska svårigheterna. Park tvingades ändå 1947 att höja prenu
merationsavgiften inför det kommande året på grund av stigande tryckningskostnader, den 
första prishöjningen av tidningen sedan 1921 !91 

Det var emellertid med största svårighet Park klarade av att kombinera utgivandet av SET 
med sitt arbete som kyrkoherde. Han umgicks därför 1945 med planer på att sluta som redak
tör, men den tilltänkte efterträdaren uppmanade honom att fortsätta. Av respekt för Torkel 
Tomassons stora insats för att etablera tidningen valde Park också att fortsätta, men han fram
förde samtidigt en stark kritik mot den samiska läsekretsen. Han menade att de samiska läsar
na var alltför loja, de meddelade sig i liten utsträckning med tidningen och tycktes inte riktigt 
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förstå tidningens betydelse. Han försökte därför väcka läsarna med hopp om att de i större 
utsträckning skulle bidra till tidningens innehåll.92 De problem det medförde för Park att an
svara för tidningens utgivande vid sidan av sin tjänst kunde skönjas under andra halvan av 
1940-talet då sidantalet minskade, efter en ökning under decenniets första halva. 

Under Parks tid som redaktör blev SET ett språkrör för samisk kritik mot lappväsendet och 
framför allt var det redaktören själv som framförde hårda omdömen om myndigheten. Parks 
ofta återkommande kritik mot lapptjänstemännen var en nagel i ögat på dem och 1949 tycktes 
tålamodet ha trutit hos lappfogdarna i Norrbotten. I ett försök att slå undan de ekonomiska 
förutsättningarna för SET och därmed även begränsa Parks möjligheter att föra fram kritik 
riktad mot lappväsendets åtgärder, angrep de tidningen och ifrågasatte att den skulle erhålla 
ekonomiskt stöd från statsmakterna. Lappfogdarna vitsordade i och för sig behovet för samer-
na och för renskötseln av en tidning som SET, där en rad olika viktiga frågor kunde tas upp 
och behandlas. För att detta skulle fungera på ett bra sätt krävdes dock att behandlingen i tid
ningen var saklig, men detta var något som enligt lappfogdarna helt saknades i SET med Park 
som redaktör: 

Utrymmet [i tidningen] har vanligen tagits i anspråk för en av redaktören inspirerad, ofta ganska 
hätsk kritik av statsmyndigheternas sätt att handlägga lappfrågorna. Mot en saklig kritik av myn
digheternas åtgärder funnes naturligtvis icke något att erinra; en sådan vore tvärtom till nytta för 
en allsidig belysning av de ofta svårlösta problem, som förekomma på detta område. Den i Same
folkets Egen Tidning framförda kritiken har emellertid sällan hållit sig på det sakliga planet. Re
daktören synes vanligen vilja gå ut ifrån den förutfattade meningen, att allt vad myndigheterna 
göra och låta är oförenligt med lapparnas intressen. Genom hans artiklar går ofta en underton, 
ägnad att misstänkliggöra myndigheterna i lapparnas ögon och att bibringa lapparna tron, att de 
äro undertryckta och att landets övriga medborgare se ned på dem. En sådan på overklig grund 
vilande kritik har ingen uppgift att fylla. Den är tvärtom direkt skadlig, icke minst för lapparna 
själva. Det ständiga framhållandet av lappfolkets betryckta läge och orättvisa behandling kan -
huru oriktiga påståendena än må vara - väcka en allmän olust hos lapparna för den näring, ren
skötseln, som främst karaktäriserar dem som lappar och på grund av vilken de nödgas föra en 
tillvaro, som i väsentliga stycken skiljer sig från övriga medborgares i vårt land. 
En sådan oluststämning kan givetvis icke vara till fromma för renskötseln. Den borde därför så 
mycket som möjligt motverkas och under inga förhållanden underblåsas. Det synes oss förden
skull föga tilltalande, att Statens lappfond, som i första hand skall användas till förmån för ren
skötseln, tages i anspråk för att möjliggöra utgivandet av en tidskrift med det innehåll, som för 
närvarande kännetecknar Samefolkets Egen Tidning.93 

Om statsbidraget trots allt även fortsättningsvis skulle utgå till tidningen, krävde lappfogdarna 
att Park skulle kunna visa att tidningen verkligen var beroende av statsbidraget för sin fort
satta utgivning.94 

Park avvisade helt lappfogdarnas kritik som subjektiv och utan substans. Han menade att 
om de verkligen hade haft fog för sina anklagelser hade de försökt underbygga dessa med 
exempel från SET. Här var det i stället maktens röst som talade. Lappfogdarna var besvärade 
av den kritik de fick utstå och försökte på detta sätt undergräva tidningens fortsatta utgivning. 
De ville förhindra eller åtminstone inskränka möjligheterna för samerna att fritt uttala sig om 
lappväsendet och Park fördömde starkt lappfogdarnas agerande. Park och SET fick stöd från 
flera håll. Bland annat skrev Jonas Åhrén att samerna i alla tre länen uppskattade det arbete 
Park lade ner på tidningens utgivning. Åhrén menade att den uppkomna situationen var be
klaglig om än inte överraskande. Känslighet för kritik hade lapptjänstemännen i Norrbotten 
tidigare uppvisat och detta angrepp mot samernas lilla tidningsorgan kunde enligt honom hän
föras till detta. Kritik var emellertid nödvändig, annars skulle inte förbättringar ske, men det 
var samtidigt viktigt att ett förtroendefullt samarbete trots detta kunde skapas mellan lapp
tjänstemännen och renskötarna. Åhrén menade dock att lappväsendet i Norrbotten fortfarande 
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var av den åsikten att det var de som borde bestämma eftersom samerna själva inte hade den 
förmågan.95 Samtidigt framhöll han den oerhört stora betydelsen tidningen hade för samerna, 
inte minst som tidsdokument för kommande generationer: "Samefolkets Egen Tidning kom
mer att bli ett historiskt dokument för eftervärlden, vittnande om samernas påböljade uppvak
nande i alla avseenden ur sin långa sömn sedan tusentalsår i forntiden."96 Attacken mot SET 
från lappfogdarnas sida fick snarast motsatt effekt mot den avsedda. Tidningen erhöll trots 
detta även fortsättningsvis statsbidrag och dessutom medförde angreppet ett större intresse för 
SET bland samer och andra som ville försvara den.97 

Någon direkt utlösande orsak till attacken mot tidningens statsbidrag angavs inte i lappfog
darnas skrivelse, där betonades endast osaklig kritik från Parks sida. Den allmänt spända situ
ationen mellan Park och länsmyndigheterna i Norrbotten hade manifesterat sig vid ett flertal 
tillfällen och i ett flertal olika frågor, varför lappfogdarnas skrivelse snarast kan ses som en 
ackumulerad effekt av den pågående konflikten. Det är på grund av tidpunkten för lappfog
darnas attack rimligt att även spekulera i ytterligare en orsak till denna. Lappfogdarnas skri
velse sammanföll med försöket att lansera Svenska Samernas Riksförbund, S SR, vilket bör ha 
varit känt för lappfogdarna vid denna tidpunkt. Planerna på riksförbundet var troligen inte 
avgörande för angreppet, men samtidigt utgjorde en samisk riksorganisation under Parks led
ning säkerligen inte en tilltalande framtidsutsikt för lappfogdarna. Att detta kan ha spelat in i 
angreppet mot tidningen är troligt. Indirekt var utfallet mot SET även ett angrepp mot den 
planerade riksorganisationen. Tidningen var starkt beroende av statsbidraget och skulle svårli
gen ha kunnat fortsätta att ges ut utan detta och utan det språkrör som SET utgjorde hade SSR 
troligen även haft svårt att etablera sig vid denna tidpunkt. 

Fokus på samisk kultur 
Samekulturens utsatta ställning kom att uppmärksammas i stor utsträckning under decenniet 
och ett stort antal artiklar behandlade hur utvecklingen mot en utarmning och uttunning av 
samekulturen skulle kunna förhindras. En åtgärd i tidningen för att motverka detta var den 
samiska spalt som startades 1943, som syftade till att samerna skulle stifta bekantskap med 
samiskt skriftspråk. Inte minst Israel Ruong var aktiv i denna fråga och han betonade just 
språkets betydelse för den samiska kulturen. Även den utjämning som höll på att ske mellan 
skilda samiska kulturer på grund av tvångsförflyttningarna av Karesuando samer till sydligare 
områden uppmärksammades. Samiskt språk och kultur befann sig i många områden i södra 
Norrbotten, Västerbotten och Jämtland i en utsatt position. Det var inte bara den svenska kul
turen som inverkade på detta, även inflyttningarna av Karesuandosamer till området med 
nordsamisk kultur och nordsamiskt språk innebar en påfrestning. Detta var ännu en av stats
makterna oförutsedd effekt av tvångsförflyttningarna.98 

Ruong fäste även uppmärksamheten på hur de ökande kulturkontakterna mellan det samis
ka och det svenska hotade den samiska kulturen och framtidens kulturbärare, de samiska ung
domarna: 

Genom de moderna kommunikationernas uppkomst har kontakterna mellan samernas gamla her
dekultur och den moderna kulturen så att säga slutits tätare med en utjämningsprocess som följd, 
som alldeles hotar att utplåna samernas egen kultur, icke minst därför, att bärarna av denna kultur 
äro så fa. Och den där utjämningen sker uppenbarligen så häftigt, att den liksom rycker med sig 
individerna, i synnerhet sådana, som ej längre äro tillräckligt fast förankrade i samekulturen. Och 
egendomligt nog, eller kanske man hellre skulle säga naturligt nog, är det just den svagare parten, 
som rycks med först, nämligen flickorna, medan pojkarna, som i alla fall ha kvar något av den 
fäderneärvda yrkesskickligheten, kvarhållas av sitt arbete i renskogen.99 
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Ruong framhöll det ansvar den samiska ungdomen hade för bevarandet av samekulturen. De 
hade en skyldighet att aktivt arbeta för att kulturen överlevde och att det samiska språket inte 
tystnade. Om de svek, skulle samisk kultur och språk endast komma att bevaras på museer 
och arkiv. Han framhöll dock även den stora möjlighet detta innebar för sameungdomarna. 
Genom sin anknytning till två kulturer var de del av ett dubbelt kulturarv, något som verkade 
berikande för deras personliga utveckling. För att kunna ha glädje av det dubbla kulturarvet 
krävdes det att sameungdomarna aktivt strävade efter att vidmakthålla den samiska kulturen. 
Om de misslyckades med detta skulle det innebära att de inte blev hela som människor efter
som det samiska var en viktig del av deras personlighet. Då riskerade de ett dubbelt främling
skap i stället för ett dubbelt kulturarv.100 

Även andra samer framförde bekymrade synpunkter rörande den samiska kulturen och det 
samiska språkets utsatta ställning. Paulus Utsi, renskötare från Jokkmokk, menade att samis-
kan måste bevaras: "Ett folk, som förlorat sitt språk, är dömt att försvinna." Han framhöll 
dessutom att en förlust av språket även skulle medföra att allt fler samer skulle lämna rensköt
seln, vilket i längden skulle hota näringens fortlevnad och därmed även samefolket eftersom 
Utsi menade att "utan renskötseln inga samer, utan samerna ingen renskötsel." Ett bevarande 
av språket var därmed även ett aktivt stöd för samerna och för renskötseln.101 Renskötseln sågs 
som en nödvändig förutsättning för samisk kultur. I ljuset av dessa diskussioner kring same
kulturens hotade ställning kom även de arenor som betraktades som centrala för bevarandet 
och utvecklandet av den samiska kulturen att uppmärksammas och då främst de samiska sko
lorna. 

En skola i tiden - nomadskolan moderniseras 
När nomadskolfrågan debatterades på landsmötet 1937 var detta ett inlägg i en aktuell diskus
sion rörande dessa skolor som hade pågått under 1930-talet och som fortsatte under 1940-
talet. Allt mer högljudda krav på att nomadskolan skulle moderniseras och göras människo
värdig böljade föras fram. Tomasson menade att nomadskolan och 1925 års nomadskole
stadga, som han tidigare hade berömt, i grunden fortfarande byggde på den gamla "lapp skall 
vara lapp"-synen. Han krävde därför en djupgående omorganisation av nomadskolan där 
undervisningen förändrades och anpassades efter samtida förhållanden och att nomadskolans 
lokaler, med kåtaskolor och hushållskåtor, skulle ersättas med moderna skolbyggnader och 
skolhem. Gustav Park delade till största delen Tomassons åsikter i frågan.102 Samtida skild
ringar av nomadskolans verksamhet visade med eftertryck under vilka primitiva förhållanden 
undervisningen bedrevs.103 Erik Bergström hade inlett en viss modernisering av nomadskolan, 
men det var hans efterträdare som nomadskolinspektör, Axel Calleberg, som på allvar tog tag 
i f rågan. I likhet med Tomasson och Park menade Calleberg att nomadskolornas tillstånd var 
oacceptabelt och att åtgärder behövde vidtas. Han ville snarast ta bort de synnerligen ohygie
niska hushållskåtorna, men även i övrigt ville han tillmötesgå de samiska kraven genom att 
skapa en modern nomadskola. Calleberg lämnade 1937 en omfattande utredning i frågan till 
regeringen med förslag om nödvändiga åtgärder på nomadskolans område. Både Tomasson 
och Park ställde sig mycket positiva till Callebergs förslag.104 

Ett första steg mot att förverkliga dessa förslag togs 1938 när en ny nomadskolstadga in
fördes. Denna liknade till stora delar 1925 års stadga, men det fanns även vissa viktiga skill
nader som att kraven på undervisningstidens längd hade skärpts och att hushållskåtor inte 
längre omnämndes i samband med inkvarteringen vid nomadskolorna.105 Året därpå lade rege
ringen en proposition rörande nomadskolan, baserad på Callebergs förslag. Tomasson ut
tryckte mycket stor tillfredsställelse över att regeringen hade accepterat de omfattande åtgär
der nomadskolinspektören hade föreslagit. Ecklesiastikministern Arthur Engberg begärde 
400.000 kronor som ett första steg i om- och nybyggnadsarbetet med nomadskolan, men det 
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totala behovet uppskattades till 1.800.000 kronor. Moderna internatskolor skulle uppföras i 
hela det samiska området och ersätta hushållskåtorna och de usla skollokalerna. Genom be
slutet gick ecklesiastikministern ifrån idén att de samiska barnen skulle förlora sitt intresse för 
renskötseln genom inkvartering i fasta bostäder. Tomasson menade att Engberg därigenom 
gjort "rent hus med lappromantiken" och när riksdagen antog propositionen såg Tomasson 
detta som ett viktigt steg i undervisningen av samernas barn.106 Den oroliga situation på den 
världspolitiska scenen och andra världskrigets slutliga utbrott hösten 1939 medförde dock att 
moderniseringsarbetet inom nomadskolan riskerade att frysa inne av besparingsskäl. Tomas
son fruktade att de nödvändiga reformerna på nomadskolans område än en gång skulle skjutas 
upp. Han menade att detta var orimligt och att varje dröjsmål med de nödiga reformerna på 
detta område var ett hot mot nomadskolelevernas hälsa. Världskriget till trots, nu var det sa
mernas tur. Det var därför med en viss lättnad Tomasson hälsade beskedet att den planlagda 
moderniseringen av nomadskolorna skulle fortsättas. Situationen i nomadskolorna ansågs vara 
så allvarlig att reformerna inte kunde skjutas upp.107 

Under 1940-talet genomfördes den beslutade moderniseringen av nomadskolan i etapper, 
trots det fortsatt ansträngda statsfinansiella läget. Med start i Jukkasjärvi påbörjades om- och 
nybyggnadsarbetet av de synnerligen bristfälliga lokaler nomadskolan huserade i. Med nya 
årliga anslag genomfördes successivt detta omfattande arbete. På grund av försiktighet med 
statsfinanserna flöt arbetet relativt långsamt och först 1947 hade samtliga nomadskolor erhål
lit moderna och ändamålsenliga lokaler. De totala kostnaderna hade då sprungit upp i 
3.277.000 kronor och till detta kom kostnaderna för missionssällskapets skola i Änge, i Jämt
land, som hade inköpts för 200.000 kronor 1944. Totalt hade alltså hela moderniseringspro
jektet kostat närmare 3,5 miljoner kronor.108 Arbetet med att bygga nya nomadskolor följdes i 
SET och de successiva invigningarna av de nya skolorna uppmärksammades. Betydelsen av 
detta förändringsarbete på skolans område betonades starkt av Park, som vid invigningen av 
nomadskolan i Jukkasjärvi 1943 menade att moderniseringen av nomadskolorna "upprättar 
samefolket ur den förnedring, som det gamla kåtaskolsystemet vittnade om."109 Han var även 
mycket tydlig i sin uppskattning av Axel Calleberg och dennes arbete för att modernisera no
madskolan. Park tillskrev Calleberg en stor del av förtjänsten för att detta hade genomförts.110 

Parallellt med arbetet att modernisera den yttre fysiska miljön, skedde även en förändring 
av skolans inre uppbyggnad. På initiativ av nomadskolinspektör Calleberg inrättades 1943 en 
fortsättningsundervisning vid nomadskolan, med huvudsaklig inriktning på "renskötsel och 
andra grenar av nomadlapparnas yrke." Denna skulle vara tvåårig och totalt omfatta 360 tim
mar. Den långsiktiga målsättningen var att eleverna vid nomadskolan skulle erhålla en utbild
ning som var likvärdig den som folkskolans elever fick. Inledningsvis skulle fortsättnings
undervisningen vara frivillig, men från och med läsåret 1949/50 skulle den bli obligatorisk. 
Behovet av denna förbättrade utbildning för de samiska barnen ansågs vara stort, inte minst på 
grund av att ett antal av eleverna förväntades lämna renskötseln och övergå till andra yrken. 
Genom den förbättrade utbildningen skulle dessa stå sig bättre i konkurrensen med den övriga 
befolkningen.111 Arbetet med att förbättra undervisningens standard fortsattes av Israel Ruong 
sedan han 1945 som förste same tagit över posten som nomadskolinspektör. Han inkom 1949 
med en utredning angående inrättandet av ett sjunde skolår vid nomadskolorna, något som 
böljade införas på prov från och med läsåret 1950/51.112 

Samernas Folkhögskola 
Samernas Folkhögskola innebar ett viktigt steg framåt i förbättrandet av samernas möjligheter 
till högre utbildning. När biskop Bengt Jonzon 1941 presenterade de planer som Missions
sällskapet hade på att starta en samisk folkhögskola mottogs detta med stort intresse bland 
samerna. Tanken på en folkhögskola för samerna var dock ingen ny idé. Redan 1904 hade det 
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nybildade Lapparnes Centralförbund denna punkt på sitt program. Först på 1930-talet blev 
dock frågan på allvar aktuell. Gustav Park uttryckte 1936 förhoppningar om att Missions
sällskapet skulle fortsätta sin traditionella linje att värna om den samiska befolkningen, genom 
att starta någon slags folkhögskoleutbildning för sameungdomar. Han menade att den bryt
ningstid samerna befann sig i g jorde att fortbildningskurser för ungdomarna var viktiga. Han 
förnyade dessa tankegångar året därpå efter landsmötet i Arvidsjaur. Även Karin Stenberg 
framförde liknande tankegångar. Inledningsvis fick de emellertid inget gehör för dessa idéer. 
När biskop Jonzon 1940 tillträdde som ordförande för Missionssällskapet förändrades situa
tionen. Han ville förnya sällskapets verksamhet vad gällde samerna, eftersom dess ansvar för 
samebarnens skolutbildning successivt avvecklats efter nomadskolans införande. Idén om en 
samisk folkhögskola blev då intressant. En utredningsgrupp tillsattes inom sällskapet, där 
bland andra Jonzon, Park och Stenberg ingick. Beslutet blev att Missionssällskapet skulle 
starta en folkhögskola för samerna, något som sågs som en logisk fortsättning på den tidigare 
verksamheten. Detta var Missionssällskapets mest omfattande satsning sedan missionsskolor
na. Inför starten av Folkhögskolan bedrevs därför ett intensivt arbete för att skapa intresse för 
skolan bland samerna. Bland annat reste den blivande rektorn, Västerbottensprästen Lennart 
Wallmark, runt i stora delar av Norrbotten för att berätta om den nya skolan. Samerna ställde 
sig också i stor utsträckning positiva till idén.113 

Enligt de ursprungliga planerna skulle skolan förläggas till Jokkmokk. På grund av det på
gående världskriget kunde detta dock inte genomföras eftersom militären rekvirerade de lo
kaler som var tänkta att användas. I stället uppbringades i all hast lokaler i Sorsele och hösten 
1942 kunde Samernas Folkhögskola starta sin verksamhet där. Tre år senare flyttade Folkhög
skolan till Jokkmokk där nya lokaler höll på att uppföras.114 Målsättningen med skolans under
visning var att ge eleverna en allmän medborgerlig utbildning och de skulle dessutom fa 
undervisning i ämnen med inriktning på samisk kultur och på renskötseln. All undervisning 
skulle ske i en kristlig anda. En titt på läroämnena för läsåret 1944/45 ger en inblick i utbild
ningens inriktning och stora bredd: 

Läroämnena ha varit kristendom, karaktärskunskap, svenska språket och litteraturen, kulturhisto
ria, räkning, historia, samernas historia, odling och yrkesliv, geografi, naturlära, medborgarkun-
skap, närings- och födoämneslära, bokföring, sjukvård, lapska, skolkök för både pojkar och 
flickor, svenskt handarbete, lapsk kvinnlig slöjd, mönsterritning, lappskosömnad, lapsk manlig 
slöjd, svensk träslöjd, barnavård, teckning, sång, gymnastik, skidåkning, idrott, frivillig engels
ka.115 

24 elever ingick i den första årskullen som böljade läsa vid Samernas Folkhögskola 1942. Vid 
invigningen uttryckte Park sin glädje över att skolan hade förverkligats: "Vad som denna dag 
skett [...], är sannerligen ett Guds under, detta att mitt under brinnande krig ute i världen och 
mitt i en svår kristid har denna skola kunnat ordnas till samernas fromma." Park var mycket 
tydlig i sin uppskattning av Folkhögskolan och dess betydelse för samerna och i ett flertal 
artiklar i SET betonade han hur central verksamheten var. Här gavs samiska ungdomar en 
chans till en högre utbildning, de fick djupare inblickar i samisk kultur och samiska näringar 
och här diskuterades centrala samiska livsfrågor. Folkhögskolan sågs därför av honom som 
oerhört central för att kunna bevara och utveckla den samiska kulturen i det moderna samhäl
let och för att kunna skapa en större medvetenhet om och stolthet över kulturen bland same
ungdomarna. Redan före inrättandet av Folkhögskolan tyckte sig Park skönja ett ökande bild
ningsintresse bland sameungdomen, ett intresse som genom skolan nu kunde få bättre utlopp. 
Att skolan byggde på en kristen grund utgjorde enligt Park en garanti för att dess verksamhet 
skulle bedrivas enligt sunda riktlinjer. Från och med läsåret 1947/48 utvidgades utbildningen 
genom att en andra årskurs inrättades med vidareutbildning för elever som läst ett år vid sko
lan. Totalt hade 229 elever läst vid Folkhögskolans båda årskurser under dess första tio år, 
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varav cirka 60 procent var flickor. Fördelningen mellan länen motsvarade ungefär samernas 
antal i respektive län. Skolan kom även att bidra till kontakter över riksgränsen genom att 
även norska elever böljade läsa vid skolan från och med läsåret 1947/48. Sammanlagt tretton 
norska samer hade läst vid Folkhögskolan fram till och med 1951.116 

Park såg även sameungdomens utbildning vid Samernas Folkhögskola som en viktig ut
veckling för samerörelsen. Genom utbildningens stimulerande effekt skulle lämpliga framtida 
ledare danas: 

Från denna sida sett är det alltså fråga om ingenting mindre än en kulturell värnplikt, som varje 
vaken och kunskapstörstande sameyngling och -flicka borde vara skyldig att underkasta sig ge
nom att bevista nämnda folkhögskolas mångsidiga och kunskapsberikande kurser.117 

Park knöt därför mycket höga förhoppningar rörande samerörelsens framtida utveckling till 
Folkhögskolans verksamhet. Skolan har även på andra sätt kommit att bli en betydelsefull 
arena för den samepolitiska rörelsen, vilket bland annat Israel Ruong framhållit. Han menade 
att skolan var Missionssällskapets "största insats i modern tid för samerna i vårt land." Många 
av de blivande sameledarna utbildade sig där, kurser i föreningsteknik gavs och möten och 
konferenser rörande viktiga samefrågor hölls där. Ett sådant möte var det stora sameung-
domsmötet vilket Folkhögskolan arrangerade i Sorsele i mars 1944. Mötet blev en stor mani
festation för det allt starkare etnopolitiska engagemanget bland samerna och var troligen en 
inspirationskälla för de sameföreningar som bildades vid mitten på 1940-talet.118 

De samiska skolorna ifrågasätts 
Under 1940-talet ifrågasattes dock både nomadskolan och den nyinrättade Folkhögskolan och 
kritiken följde huvudsakligen två separata linjer. Förespråkarna av den första linjen följde en 
moderniserings- och assimileringslinje i sin argumentering. De menade att de samiska barnen 
idag i stor utsträckning levde i moderna hem och tog del av samhällets utveckling. Att bibe
hålla nomadskolan, med dess kvalitativt sämre undervisning, innebar därför att samerna kvar-
hölls i en undantagsposition där de missgynnades av statsmakterna. Det ifrågasattes dessutom 
om renskötarna själva verkligen ville ha kvar nomadskolan, eller om det endast var statsmak
terna och sameledarna som förespråkade bevarandet av skolan. Nomadskolan borde därför 
avskaffas och i stället skulle de samiska och de svenska barnen tillsammans undervisas i den 
vanliga folkskolan, något som dessutom var en ekonomiskt sundare lösning än att i fjälltrak
terna ha två parallella skolsystem. Ett avskaffande av nomadskolan skulle underlätta integra
tionen av samerna i det svenska samhället. Hade den samiska kulturen livskraft skulle den 
överleva även utan konstgjort understöd i form av nomadskolor som ville bevara nomaderna i 
ett tidigare utvecklingsskede. Om nomadskolan skulle bibehållas borde åtminstone skyldig
heten för de nomadiserande samerna att skicka sina barn dit upphöra. De borde själva fa välja 
vilken skolform de föredrog för sina barn. Folkhögskolan i sin tur betraktades endast som en 
förlängning av nomadskolan och den anklagades för att ha intentionen att skilja samiska och 
svenska ungdomar från varandra samt att försöka hålla kvar samerna inom renskötseln. Att till 
exempel lära ut samiska betraktades som helt bortkastat eftersom detta sågs som ett utdöende 
språk. Överlag ansågs utbildningen vid Folkhögskolan vara av liten praktisk betydelse för 
dess elever. Skolan borde därför göras om till en vanlig folkhögskola, öppen för både samer 
och den övriga befolkningen, först då skulle den göra verklig nytta. Folkhögskolan drog dess
utom orimligt höga kostnader i förhållande till det ringa antalet elever. Denna kritik mot de 
samiska skolorna framfördes framför allt lokalt i Västerbotten.119 

I en längre tidningsdebatt bemötte Park kritiken av nomadskolan. Han framhöll att 
"nationellt medvetna" renskötare inte alls var motståndare till nomadskolan, utan tvärtom ville 
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bevara och slå vakt om denna, särskilt nu när den höll på att moderniseras. Nomadskolan var 
dessutom anpassad till det yrke de flesta av eleverna skulle ha efter sin utbildning, det vill 
säga renskötseln, varför den var synnerligen ändamålsenligt organiserad. Park förespråkade 
därför starkt att nomadskolan förblev obligatorisk för renskötarnas barn. Med de nya moderna 
lokaler som höll på att byggas upp var nomadskolan helt anpassad till samernas behov. 

Park fördömde därför kritiken, som enligt honom kom från motståndare till idén att samer-
na erhöll en fullgod utbildning och upplysning. Han betonade dessutom vilken central roll 
nomadskolorna hade för bevarandet av den samiska kulturen. Samerna uppmanades därför att 
slå vakt om sina skolor och att inte lyssna till den kritik som framfördes.120 Angreppen mot 
Folkhögskolan bemöttes av både rektor Wallmark och Park. Wallmark menade att Folkhög
skolan förvisso ville slå vakt om samisk kultur och historia, men den strävade samtidigt efter 
att bibringa kunskap om och förståelse för den svenska kulturen. Skolan strävade därför sna
rast efter att överbrygga klyftorna mellan det samiska och det svenska. Park å sin sida betona
de främst Folkhögskolans centrala roll för bevarandet av den samiska kulturen.121 

Den andra linjen i kritiken av nomadskolan följde den traditionella "lapp skall vara lapp"-
ideologins farhågor rörande bofasthet och god renskötsel och det var från lappväsendet i 
Norrbotten denna kritik framfördes. Lappfogde Hedbäck var orolig för vad en utsträckt under
visningstid i moderna skollokaler skulle kunna innebära för sameungdomen i de nordligare 
delarna av Norrbotten. Han menade att den förbättrade undervisningen utan tvivel var viktig 
för många barn i familjer som inte skulle kunna fortsätta inom renskötseln. Härigenom fick de 
en utbildning som möjliggjorde för dem att kunna konkurrera om andra arbeten. För de elever 
som skulle fortsätta inom renskötseln var Hedbäck dock mer pessimistisk rörande effekterna 
av nomadskolans modernisering. Lappfogden hoppades att det skulle gå att "fa fram en an
svarsmedveten och spänstig lapsk ungdom trots att vi under uppväxttiden placera den i mo
derna skolinternat nere i den stora bygden", men han fruktade själv att deras långa bortavaro 
från hemmet och renskötselmiljön skulle medföra att de blev "ganska starkt av-vanda".122 

Denna kritik framfördes inte i något offentligt forum och blev därför inte heller föremål för 
diskussioner. Även den kritik som riktades mot Folkhögskolan enligt denna linje kom från 
Norrbotten. Landssekreterare Sundberg framstod där som Folkhögskolans störste kritiker. Han 
fruktade att skolans verksamhet skulle medföra en flykt från renskötseln och att samiska kul
turdrag, som till exempel samedräkten, skulle försvinna. Sundberg trodde även att samernas 
karaktärer skulle ta skada av vistelsen vid skolan. I en skrivelse till Lennart Wallmark 1943 
rörande en förfrågan att hålla ett föredrag vid Folkhögskolan framträdde hans misstro tydligt: 

Ni är ju inte obekant med min skepsis inför nyttan av denna läroform överför [—] renskötseln. Nu 
kom skolan emellertid till stånd, och de med lappväsendet sysslande myndigheterna få väl - trots 
sin alltjämt tvivlande inställning till läroformen i fråga - icke undandra sig den medverkan som 
påkallas.123 

Även Lennart Berglöf uttalade sig 1949 angående de förbättrade utbildningsmöjligheterna för 
samerna. Han var ingen uttalad motståndare till att samerna i utbildningshänseende i allt högre 
grad böljade närma sig den övriga befolkningen, men han uttryckte däremot en stor oro för 
vad detta skulle kunna innebära för renskötseln: 

Sedan nomadskoleväsendet omlagts och utbyggts, meddelas de lapska barnen numera en under
byggnad jämnställd med vad andra svenska barn erhålla. De hava ock sin egen folkhögskola, där 
undervisning gives i ämnen, som avse även den bofaste lappens liv. Under sin mångåriga vistelse 
i internatskolor vänja sig barnen vid de bofastas levnadsförhållanden. Nomadbarnens förmåga att 
komma till rätta med dessa blir härigenom allt större. Det är viktigt, att denna utveckling följes 
med uppmärksamhet från statsmakternas sida. Vill man hålla på den renskötande lappens näring, 
kunna för långt gående åtgärder för hans utrustande för bofast verksamhet lätt bliva en lockelse 
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för honom att övergiva renskötseln, vilket vore ogynnsamt såväl för staten ur social och national
ekonomisk synpunkt som för lapparna själva, vilka genom anlag och tradition synas framför and
ra ägnade att handhava renskötselnäringen. [—] Man må hoppas, att icke den bildning som i de 
nya nomadskolorna och den lapska folkhögskolan lämnas lappungdomen kommer att verka där
hän, att dess håg i alltför hög grad vändes från deras fäders näring.124 

Berglöf uttryckte här en försiktigare form av "lapp skall vara lapp"-ideologins grundinställ
ning som på ett uttrycksfullt sätt visar att den gamla synen på samerna ännu dröjde sig kvar. 
Förbättringarna av utbildningsformerna för samerna tilläts, men detta grundades inte på en 
helhjärtad tilltro till reformerna utan genomfördes med stora farhågor för negativa följdverk
ningar. 

Inte heller denna kritik fick stå oemotsagd. Biskop Jonzon framhöll att eftersom samerna i 
allt större grad kom i kontakt med det svenska samhället var det nödvändigt att de även gavs 
möjligheter till utbildning. Därigenom skulle samerna bättre kunna möta även de negativa 
sidorna i det svenska samhället och hävda sig och sin näring. Även rektor Wallmark var inne 
på denna linje och han avfärdade dessutom en del av den kritik som framförts som osaklig. 
Han poängterade även att skolans verksamhet i hög grad uppskattades av samerna. Wallmark 
var också noga med att framhålla att de elever vid Folkhögskolan som kom från renskötarhem 
även återvände till denna näring efter genomgången utbildning. Skolan medförde alltså ingen 
flykt från renskötseln. När elevantalet sjönk från 24 för den första kursen 1942/43 till endast 
16 året därpå, tycktes dock kritikerna ha fatt vatten på sin kvarn.125 Park hade varit orolig för 
att ett alltför lågt elevantal till det andra året skulle innebära att skolan lades ner. Han uppma
nade därför i SET sameungdomar att söka sig till Folkhögskolan. Trots detta blev utfallet ma
gert och Park hävdade att det minskade intresset för skolan berodde på "den osympatiska agi
tation" som enligt honom bedrivits av vissa lapptillsyningsmän samt andra motståndare till att 
samerna fick en bättre utbildning. När skolan böljade stabilisera sig trots motståndet uttryckte 
han sin stora glädje över detta.126 

Same Ätnam 
Same Ätnam, SÄ, bildades 1945 på initiativ av biskop Jonzon och jordbrukskonsulent Wan-
hainen. De hade haft kontakt under ett antal år och 1944 böljade planerna på en förening som 
skulle arbeta för att främja nomadkulturen ta form. I mottot för SÄ, "med samerna för samer
na och samhället", angavs även att tanken var att samerna själva skulle spela en aktiv roll i 
den tilltänkta föreningen. Initiativtagarna arbetade för att etablera idén hos statsmakterna och 
då framför allt de tre nordligaste länsstyrelserna. Detta var viktigt för att undanröja eventuella 
misstankar om föreningens syfte. Vid det stora sameungdomsmötet i Sorsele i mars 1944 pre
senterades idén för en bredare samisk publik. Uppslutningen blev mycket stor och en mindre 
grupp intresserade, där bland andra Park och lappfogde Hedbäck ingick, böljade därefter att 
arbeta fram ett definitivt stadgeförslag. I februari 1945 hölls ett konstituerande sammanträde 
där föreningen formellt bildades under namnet Same-Ätnam, Sällskapet Lapska Odlingens 
Framtid. Till dess förste ordförande valdes biskop Jonzon, en post han kvarstod på till I960.127 

Same Ätnam hade en föregångare i F inland. Redan 1932 bildades Lapin Sivistysseura i Hel
singfors. Föreningen bildades av samevänner i Finland och dess mål var att främja den samis
ka kulturen samt att sprida kunskap om samerna. Också i Norge bildades en motsvarande or
ganisation när Sâmiid Sasrvi konstituerades 1948.128 

Park var mycket positiv till organisationen och han uppmanade samerna att ställa sig bak
om SÄ. Han framhöll den breda målsättning sällskapet hade och han såg positivt på möjlig
heterna för organisationen att spela en viktig roll. Park såg inte SÄ som vare sig en konkurrent 
till samiska organisationer eller en ersättning för en rent samisk riksorganisation. I stället me
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nade han att sällskapet skulle ses som ett viktigt komplement till samerörelsen, vilket dess
utom skulle kunna stimulera intresset för samernas egna organisationer.129 

Flera av lappfogdarna ställde sig positiva till planerna på sällskapet, däribland lappfogdar
na i Jämtland och Västerbotten, Waldemar Gardham respektive Hilding Johansson. Norr
bottensfogden Erik Hedbäck spelade dessutom en aktiv roll vid utarbetandet av föreningens 
stadgar och kom även att delta i föreningens arbete, inte minst genom att han valdes till före
ningens vice ordförande när det bildades.130 Något direkt motstånd mot SÄ uttrycktes inte av 
någon av lappfogdarna. Landssekreterare Sundberg ställde sig dock, precis som i frågan om 
Folkhögskolan, negativ till idén. Sundberg betraktade sällskapet som ytterligare ett led i en 
utveckling där renskötselns traditioner hotades. I ett handskrivet uttalande rörande planerna på 
den tilltänkta organisationen, förkastade han den samtida utvecklingen på det samepolitiska 
området: 

Alla dessa föreningar, som välmenta tillskyndare av skilda kulörer tävla om att tillskapa för lap
parna, äro för den som i ansvarig ställning har att skaffa med lappsakerna en anledning till oro. 
Bland dessa tillskyndare finns otvivelaktigt de som icke drivas av annat patos än sitt eget förhär
ligande. Och hur som helst kan det icke undvikas att man överbjuda varann i tävlan om själarna, 
och lapparna bli uppskärrade och fyllda av en inbillning om sin egen betydelse och märkvärdig
het som inte är nyttig. Det kan inte heller hjälpas att dessa föreningar - oavsiktligt väl i de flesta 
fall - verka upplösande på auktoriteten hos de ansvariga lappmyndigheterna. Det kan vidare icke 
undgås att på dessa föreningssammankomster och uttalanden figurera främst pratmakarna, som i 
renskötseln betyda minst men kan göra skada ändå. De gedigna höras inte. Men vi är på ren
näringens vägnar rädda för föreningarna och skolorna. Och bara detta "same"prostituerande är 
oförståeligt och ägnat att underblåsa den där märkvärdighetsförnimmelsen; i konsekvens med 
samer bör man väl säga deutschar, italianosar, suomalajer [...]. I stadgarna är man angelägen att 
på flera ställen få med K B som en sorts sanktion och gisslan. Hela historien onödig, snarast far-
Hg-13' 

Sundbergs motstånd kom dock att fa liten betydelse och Same Ätnam kom snabbt att få en 
viktig roll i samiska kulturfrågor i allmänhet och i bevarandet och utvecklandet av same
slöjden i synnerhet. Sällskapet tillsatte bland annat en slöjdkonsulent som skulle arbeta med 
den samiska slöjden och utarbetade även ett slags kontrollmärke för äkta samisk slöjd.132 

Samedeputationen 1945 
I januari 1945 reste en samisk deputation ner till Stockholm för att framföra samiska krav i en 
rad frågor. Deputationen uppmärksammades i pressen, liksom sin föregångare lappdeputa-
tionen från 1933, och den framstod som en stark manifestation från samernas sida för de krav 
som framfördes. Det var framför allt två frågor som stod i fokus för deputationens resa, be
skattningen av renskötseln och frågan om hur medlemskapet i lappbyarna fastställdes. Ut
vecklingen av diskussionen i dessa två frågor kommer här närmast att belysas, innan samede-
putationens resa och efterspelet därefter ställs i fokus för framställningen. 

Beskattningsfrågan 
När beskattningen av renskötseln infördes samlades lappfogdarna från alla tre länen till ett 
sammanträde 1929, där gemensamma riktlinjer för beskattningen av renskötarna drogs upp. 
Där bestämdes bland annat vilken avkastning som skulle beräknas på renhjordarna under 
normalår, hur många renar ett hushåll beräknades förbruka under ett år samt vilka avdrag som 
skulle tillåtas och nivåerna på dessa. Trots mötet kom ingen samordning till stånd, utan be
skattningen av renskötseln kom i stället att utveckla sig olika mellan länen. Renskötarna be

248 



skattades olika beroende på var de bodde. Det fanns därför ett behov av att samordna beskatt
ningen av renskötseln mellan länen.133 

På 1930-talet började beskattningsfrågan uppmärksammas bland samerna. Det var framför 
allt två frågor som stod i fokus för diskussionerna: nivån på beskattningen och undantaget 
rörande deklarationsplikten som befriade renskötarna från skyldighet att deklarera för sina 
inkomster från renskötseln. Däremot skulle de deklarera för andra inkomster än de från ren
skötseln. Park framförde för första gången tydlig kritik i frågan i en tidningsartikel 1935. Han 
menade att renskötarna på ett påtagligt sätt missgynnades vid taxeringen och blev hårdare 
beskattade än andra medborgare i lokalsamhället. På landsmötet två år senare motionerade 
Lars Rensund om att renskötarnas undantagsställning i beskattningshänseende skulle avskaf
fas, vilket främst torde ha avsett undantaget från deklarationsplikten. Han ville framför allt att 
lappfogden inte längre skulle ha något inflytande på dessa frågor, eftersom han menade att 
denne fungerade som en slags förmyndare för renskötarna i dessa frågor. Motionen antogs 
utan debatt vid landsmötet.134 

På grund av Rensunds motion togs beskattnings frågan upp av Lennart Berglöf i hans andra 
betänkande. I sitt yttrande i f rågan bortsåg dock Berglöf från motionens krav rörande att ren
skötarnas undantagsställning i beskattningsfrågor helt skulle avskaffas. Berglöf relaterade 
endast de speciella regler rörande deklaration som gällde för renskötarna utan att beröra frågan 
om dessa borde ändras. I stället inriktade han sitt yttrande på lappfogdens ställning vid taxe
ring av renskötare och där menade Berglöf att lappfogden genom sina kunskaper och sin 
överblick hade en viktig uppgift att tillse att renskötarna beskattades rättvist. Det var därför av 
vikt för renskötarna själva att lappfogden även fortsättningsvis hade en central roll vid deras 
taxeringsfrågor. Berglöf föreslog därför endast en begränsad förändring i lappfogdens arbete 
med renskötarnas deklarationer.135 Inför sameriksdagen i Arvidsjaur 1942, där Berglöfs betän
kande skulle diskuteras, tog Park upp frågan igen. I en artikel i SET uppmanade han samerna 
att stå fast vid den av landsmötet antagna motionen. Lappfogdens starka ställning i beskatt
ningsfrågor borde avskaffas och renskötarna borde jämställas med den övriga befolkningen.136 

I diskussionen vid sameriksdagen hamnade frågan om huruvida lappbyn skulle fa utse en egen 
representant till taxeringsnämnderna i f okus. Detta skulle då ersätta det rådande systemet där 
ordningsmannen skulle delta vid taxeringsnämndens möten, men utan rätt att delta i besluten. 
Mötet uttalade sig för detta krav. Lappfogdens ställning berördes däremot endast i begränsad 
utsträckning och frågan om deklarationsplikt inte alls.137 

Parks kritik i beskattningsfrågan skärptes successivt och 1944 tog han upp frågan i en leda
re. Han framhöll att beskattningen av renskötseln var alltför hård i framför allt Norrbotten. 
Genom att samerna saknade representanter i taxeringsnämnderna ökade riskerna för godtyck
liga bedömningar. Ofta togs ingen hänsyn till självdeklarationerna i de fall renskötarna hade 
lämnat sådana och den begränsade roll ordningsmännen spelade vid taxeringen var enligt Park 
otillräcklig. De höga beskattningsnivåerna i Norrbotten kontrasterade han med de lägre och, i 
hans tycke, mer verklighetsanpassade nivåerna i Västerbotten och Jämtland. I Norrbotten togs 
en alltför liten hänsyn till näringens omväxlande och oberäkneliga grundförutsättningar. Om 
inte skattetrycket mildrades riskerade detta enligt Park att leda till renskötselns undergång. 
Förändrade riktlinjer för beskattningen var nödvändiga och på sikt även deklarationsplikt. Att 
alltför hög skatt togs ut skedde enligt Park med lappfogdarnas goda minne och han tycktes 
betrakta detta som ytterligare ett maktmedel i fogdarnas arsenal, vilket de kunde tillgripa mot 
tredskande renskötare.138 
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Den inre "lappgränsen" specificeras - kriterierna för medlemskap i lappby tydliggörs 
Frågan om vem som skulle fa ta del av de så kallade lapprivilegierna var något som från och 
till hade diskuterats under de föregående decennierna. I en statlig utredning rörande lapp-
skattelanden från 1922 hävdade till exempel Åke Holmbäck att de icke renskötande samerna 
torde ha samma rätt till jakt och fiske på Kronans mark som de renskötande samerna.139 Svea 
Hovrätt delade dock inte denna tolkning av den då gällande renbeteslagen från 1898, vilket 
framgick i ett mål där arrendatorn Frans Oskar Sedström i Buogt i Aijeplogs socken stod åta
lad för olaga fiske. Målet togs först upp vid Häradsrätten i Arjeplog. Sedströms far hade varit 
nomadiserande renskötare i sin ungdom, men han hade själv aldrig deltagit i renskötseln. För
svaret hävdade dock att de rättigheter till jakt och fiske som gavs i renbeteslagen omfattade 
alla samer. Samerna, vare sig renskötare eller icke renskötare, var en nation och det var denna 
nations rättigheter renbeteslagen avsåg att bevara. Det vore därför orimligt att utövandet av 
dessa rättigheter skulle avgöras av om en person ägde renar eller inte. Sedströms rätt till fiske 
hade även bekräftats i ett brev från lappfogden Claes Österberg. Häradsrätten följde försvarets 
linje i sitt utslag 1922 och menade att renbeteslagens rättigheter omfattade alla samer, oavsett 
om de var renskötare eller inte, varför Sedström frikändes från åtalet. Året därpå togs fallet 
upp vid Svea Hovrätt och även där friades Sedström, dock på helt andra grunder. Hovrätten 
menade att renbeteslagens bestämmelser inte kunde sägas omfatta bofasta samer som stadig
varande brukade fast egendom. Genom brevet från lappfogden hade dock Sedström på goda 
grunder kunnat tro att han omfattades av dessa rättigheter och han kunde därför inte fällas för 
olaga fiske.140 Enligt Hovrätten var alltså stora grupper av samerna uteslutna från rättigheterna 
i renbeteslagen redan vid denna tidpunkt. 

Genom renbeteslagen 1928 infördes för första gången en definition av vilka som hade rätt 
att utnyttja de samiska rättigheterna, det vill säga vilka som betraktades som samer i lagens 
ögon. Det krävdes för det första att personen skulle vara renskötselberättigad, men för att ha 
rätt att utnyttja denna renskötselrätt krävdes även medlemskap i en lappby. Medlem i lappbyn 
var den som bedrev eller biträdde i renskötseln inom byn eller som hade upphört med detta 
utan att stadigvarande ägna sig åt annat yrke. Därmed utdefinierades en stor grupp samer från 
dessa rättigheter. Lappfogden Erik Malmström har på ett tydligt sätt givit uttryck för denna 
officiella syn på de icke renskötande samerna: "De ha inga på börd grundade särförmåner. 
Även om de hava oblandat lapskt blod i sina ådror, äro de juridiskt sett i alla avseenden jäm
ställda med övriga medborgare i landet. De betecknas överhuvudtaget icke som lappar."141 

Denna grupp utökades sakta men säkert genom att samer som tvingades upphöra med rensköt
seln och försörja sig på annat sätt förlorade sitt bymedlemskap. Under 1940-talet hamnade 
just denna fråga i fokus. Diskussionen rörde när en person skulle anses ha upphört med ren
skötseln, vad det innebar att stadigvarande ägna sig åt annat yrke samt vad annat yrke egent
ligen innefattade. Det var i Norrbotten och Västerbotten som diskussionerna kom att föras och 
det var domstolarna som blev den främsta arenan för dessa diskussioner. 

Under 1940-talet prövades gränsen för bymedlemskapet i tre rättsfall. Den definitiva grän
sen mellan de renskötande och de icke renskötande samerna skulle nu dras. Axel Andersson 
Vinka åtalades 1942 vid Lycksele tingsrätt för olaga fiske. Vinka hade varit aktiv renskötare 
fram till 1923, varefter han överlämnat sina renar i annans vård och endast tidvis deltagit i 
renskötseln. I övrigt hade han försörjt sig via en rad andra tillfälliga arbeten, bland annat inom 
jordbruket. Åklagaren menade därför, med stöd av lappfogde Johansson, att Vinka stadig
varande ägnat sig åt annan sysselsättning och att han inte längre kunde anses tillhöra lappbyn. 
Vinka försvarades av Sven Hallström som i l ikhet med tidigare mål hade täta kontakter med 
Park där uppläggningen av försvaret diskuterades. Hallström hävdade att Vinka inte hade hafi 
någon fast sysselsättning sedan han slutade som aktiv renskötare, utan endast bisysselsätt-
ningar, och att han fortfarande periodvis biträdde inom renskötseln. Att renskötare med ett 
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fåtal djur tilläts försörja sig via olika bisysselsättningar för att därigenom kunna hänga kvar 
inom näringen och förhoppningsvis förkovra sitt renantal var en mycket central förutsättning 
för a tt inte en stor grupp samer skulle slås ut från renskötseln. De renskötare som var i s törst 
behov av att utnyttja jakt- och fiskerättigheterna skulle annars löpa störst risk att förlora dessa. 
Häradsrätten följde försvarets linje i sin dom 1942 och friade Vinka helt. Han ansågs fortfa
rande tillhöra lappbyn och var därmed i sin fulla rätt att fiska i egenskap av renskötande same 
enligt renbeteslagen. Samma år ändrades dock domslutet av Hovrätten som i lik het med åkla
garen menade att Vinka, på grund av att han inte sedan 1923 aktivt ägnat sig åt renskötsel, inte 
längre kunde anses tillhöra lappbyn. Han fälldes därför för olaga fiske och dömdes till böter. 
Resning beviljades även till Högsta Domstolen, där Hovrättens domslut slogs fast 1944.142 

Park var mycket drivande i målet och hade regelbundna kontakter med Hallström där de 
dryftade målet och dess utveckling. Park såg med stor oro på målet då han ansåg att det kunde 
få allvarliga konsekvenser för renskötselns framtida utvecklingsmöjligheter, genom att ren
skötare som tillfälligt tvingats lämna renskötseln kunde uteslutas från bymedlemskap. Han 
hävdade i detta fall, liksom han hade gjort under 1930-talet, att renbeteslagstiftningen utgick 
från en intensiv renskötsel, medan det i dagens situation var en extensiv som utövades. Detta 
innebar att lagen förutsatte att en renskötare följde sin renhjord året runt. Med den extensiva 
metoden gavs det perioder då renskötaren inte ägnade sig åt renarna utan i stäl let kunde utöva 
andra sysselsättningar och få in lite extraförtjänster. Något utrymme för detta fanns inte i la
gen på grund av att den baserades på en i dagens läge föråldrad syn på renskötseln, vilket var 
en stor brist. Park såg målet som principiellt mycket viktigt också i avseende på de samiska 
rättigheterna. Han hävdade med allt större bestämdhet att det var just rättigheter det rörde sig 
om, grundade på historiskt utnyttjande av markerna, och inte privilegier förlänade av staten. 
Om det genom detta mål fastställdes att lappfogden kunde frånta en person dessa rättigheter 
efter egen bedömning försvagade detta samernas rätt. Park var därför pådrivande och överta
lade Vinka att överklaga målet till Högsta Domstolen. Park insåg att en förlust i målet riskera
de att bli prejudicerande och det gällde därför att driva fallet till sista instans.143 

1943 togs ytterligare ett fall upp vid Häradsrätten i Lycksele, ett fall som i mångt och 
mycket liknade Vinkas. Åtalet gällde denna gång olaga jakt och den åtalade var Sivert Stång
berg från Fräkenvik i Tärna socken. Liksom Vinka hade Stångberg upphört med att aktivt 
sköta sina renar, men han deltog periodvis fortfarande i renskötseln. I övrigt försöijde han sig 
via småarbeten vilket sedan 1942 bland annat omfattade lantbrevbärning. Den stora skillnaden 
var att Stångberg själv hade skött sina renar fram till 1939, varför det rörde sig om en mycket 
kortare tid som hans rättigheter enligt renbeteslagen kunde ifrågasättas. Argumenteringen i 
detta mål följde i stort sett samma linjer som i Vinkas, det blev en diskussion om vad som 
ansågs vara stadigvarande försörjning respektive biträda i renskötseln. Vinkas fall kom att 
verka avgörande för tolkningarna rörande Stångberg, som fälldes av både Häradsrätten och 
Hovrätten samt dömdes till böter för olaga jakt.144 

Det tredje rättsfallet berörde Norrbotten där tre samer från Jokkmokksområdet, Keira 
Mickelsson Kuoljok, hans son Nils Petter Kuoljok samt Petter Anders Kielatis, 1943 stod 
åtalade vid Häradsrätten i Jokkmokk för olaga jakt. Åtalet hade initierats av lappfogde Malm
ström. De åtalade hade deltagit i en älgjakt trots att de enligt åklagaren inte tillhörde lappby 
och därmed inte hade rätt att jaga utan tillstånd. I målet klargjordes att samtliga tre vid olika 
tidpunkter upphört att stadigvarande ägna sig åt renskötsel, men att de tidvis hade bistått i 
näringen även efter detta. I övrigt hade de ägnat sig åt diverse olika sysselsättningar, där fisket 
spelat den främsta rollen. Samtliga sade sig dock vilja återgå till renskötseln om möjligheterna 
bara gavs. Åklagarsidan menade däremot att de inte längre kunde anses tillhöra lappbyn efter
som samtliga upphört att aktivt sköta sina renar och därefter stadigvarande försöijt sig på an
nat sätt. Fisket räknades i detta sammanhang som försörjning via annat yrke. De åtalade före
träddes av advokaten Per Hjalmar Lindman från Malmberget, men denne hade kontakter med 
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Hallström och Park som allt mer kom att påverka försvarets linje under det pågående målet. I 
likhet med de två tidigare målen var försvaret inriktat på att visa att de åtalade inte stadigva
rande hade ägnat sig åt annan sysselsättning. I det här målet fokuserades dessutom en stor del 
av försvaret på att åklagarsidan hänförde fisket till annan typ av verksamhet som inte stadig
varande kunde bedrivas utan att bymedlemskapet gick förlorat. Detta var en traditionell sa
misk näring, äldre än renskötseln, och kunde därför inte betraktas som "annan" typ av försörj
ning. Den ingick i nomadernas privilegier och var oskiljbar från dessa. Det var dessutom en av 
de viktigaste kompletterande näringarna för mindre renägare och att ifrågasätta fisket som 
annan näring var ett stort hot mot många renskötare. De åtalade hade också stöd av en stor del 
av renskötarna i Sirkas lappby vilka hade intygat att de betraktade de åtalade som bymedlem-
mar.145 

Häradsrätten framhöll i sitt domslut att de åtalade vid tidpunkten för jakten visserligen äg
nade sig åt annan verksamhet än renskötsel för att försöija sig, men att detta inte kunde be
traktas som någon stadigvarande verksamhet utan endast tillfälliga arbeten i avvaktan på att 
renhjordarna åter skulle växa. De åtalade friades därför, något som var förvånande eftersom 
domen avfattades i ljuset av Vinkas och Stångbergs mål i de lägre instanserna och där HD:s 
avgörande i Vinkas mål även hade kommit. Målet överklagades dock till Hovrätten där den 
linje som dragits upp i de tidigare målen följdes och alla tre ansågs i enlighet med detta ha 
lämnat renskötseln och därigenom förlorat sitt bymedlemskap. De hade därför ingen rätt till 
jakt och fiske och dömdes därför 1945 till böter av Hovrätten. Även i detta fall beviljades res
ning till Högsta Domstolen, men liksom i Vinkas fall fastslogs Hovrättens fällande dom.146 

Denna hårdare linje i bedömningen av vem som enligt renbeteslagen hade rätten att utnyttja 
de så kallade lapprivilegierna, som lappväsendet aktivt arbetade för att driva igenom, stod i 
skarp kontrast till hur lappväsendet hade betraktat frågan endast några få år tidigare. I ett om
fattande PM rörande rättsförhållandena i lappmarkerna förespråkade lappfogde Kangas en mer 
generös tolkning av föreskrifterna i denna typ av fall och att övergångsreglerna skulle vara 
mer glidande.147 

Park var mycket besviken på utfallet vilket enligt honom bottnade i en bristfällig inblick i 
renskötselns förutsättningar, något som medförde orealistiska bedömningar. Han böljade 
dessutom allt mer uppmärksamma att det faktiskt var de små renägarna som aktivt arbetade på 
att försörja sig på annat sätt som drabbades hårdast av denna tolkning. Om en fattig renskötare 
inte försökte försöija sig på annat sätt, utan endast förlitade sig på statens omsorg genom fat
tigvården, ifrågasattes inte hans bymedlemskap. Det var först när renskötaren aktivt arbetade 
på att undvika att bli beroende av statlig hjälp som han riskerade att förlora bymedlemskapet. 
Park fruktade att detta skulle premiera lättja hos renskötarna.148 

Frågan kom även upp till diskussion vid Berglöfs tredje sameriksdag 1943. Där framfördes 
krav att renskötare som tvingades upphöra med renskötseln skulle få bibehålla rätten till jakt 
och fiske. Härigenom skulle de ha möjlighet att kunna återgå till renskötseln om renantalet 
ökade igen. Park ställde sig bakom dessa krav och betonade frågans betydelse. Eftersom de 
flesta av dessa samer enligt honom eftersträvade att kunna återgå till renskötseln var det fel att 
de skulle uteslutas från sitt bymedlemskap om de försörjde sig på annat sätt. Att i det läget 
frånta dem jakt- och fiskerättigheterna, vilket var ett viktigt komplement för att de inte helt 
skulle tvingas lämna den samiska miljön, var därför helt felaktigt. De utgjorde dessutom en 
viktig extra arbetskraft inom renskötseln under vissa perioder och var därför viktiga för ren
skötseln även när de själva huvudsakligen var tvungna att försörja sig via annat yrke. Park 
yrkade därför på att renbeteslagen skulle ändras så att samer som försörjde sig via annat yrke 
men som under delar av året biträdde inom renskötseln ändå skulle få bibehålla sina jakt- och 
fiskerättigheter.149 Berglöf själv kommenterade dock inte frågan och det var först mot slutet av 
1940-talet som han skulle komma att behandla den. 
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I Jämtland såg lappväsendet något annorlunda på denna gränsdragnings fråga. Där var det 
framför allt bostadsorten som var avgörande för om en same som inte längre aktivt skötte sina 
renar ansågs tillhöra lappbyn eller inte. Samer som bodde kvar inom renbetesfjällen och hade 
sin försörjning där, till exempel genom skogsarbeten eller jakt och fiske, fick förbli medlem
mar i lappbyn. Länsmyndigheterna i Jämtland hade därmed en mildare och mer inkluderande 
syn på hur medlemskapet i lappbyn skulle bestämmas och fler samer kunde därigenom förbli 
bymedlemmar. I början på 1950-talet tycktes dock även Jämtland ha anammat den mer re
striktiva linjen.150 

Samedeputationen möter "konungslig nåd" 
Därmed började huvudpunkterna i samedeputationens krav ta form. I likhet med föregångaren 
från 1930-talet föregicks deputationen av ett antal artiklar i SET där Park försökte skapa en 
opinion bland samerna för de krav han fört fram i dessa och andra frågor. Det framgår inte hur 
opinionen för samedeputationen uppbringades. Kan Park till exempel bara genom sina artiklar 
ha fatt så pass starkt gehör för sina synpunkter att han beslöt sig för att agera? Diskussioner 
kring dessa frågor fördes även sannolikt vid sameungdomsmötet i Sorsele våren 1944, vilket 
bör ha förbättrat Parks möjligheter att få stöd för sina krav. Han lyckades också få en relativt 
bred uppslutning från samer i södra Norrbotten, Västerbotten och Jämtland bakom deputa
tionen och på vissa platser hölls möten där ombud till deputationens uppvaktning i Stockholm 
utsågs. I slutet på januari reste samedeputationen, bestående av ett tiotal valda samiska repre
sentanter från Jokkmokk i n orr till Härjedalen i söder, ner till Stockholm för att framföra de 
samiska kraven. Under några dagars besök i huvudstaden uppvaktades tre statsråd, finans-, 
jordbruks- samt ecklesiastikministern. Förutom frågorna rörande beskattningen av renskötseln 
och medlemskapet i lappbyn framförde deputationen även krav i rovdjurs frågan samt krav på 
utökad kristendomsundervisning vid nomadskolorna. Det sistnämnda kravet berodde till stor 
del på en stor renstöldshärva som 1944 hade rullats upp i Karesuando. En starkt bidragande 
orsak till stöldhärvan var enligt Park att kristendomsundervisningen minskat i nomadskolorna 
vilket lämnade de samiska ungdomarna utan en tillräckligt stark religiös tro och utan klara 
moraliska begreppsramar. Undervisningen i k ristendomskunskap behövde därför utökas igen 
för att de samiska ungdomarna skulle få en nödvändig religiös fostran.151 

Den kritik i beskattningsfrågan som samedeputationen framförde vid sammanträffandet 
med finansministern Ernst Wigforss gick ut på att de renskötande samerna var orättvist be
skattade. Kritiken gällde framför allt Norrbotten där skatteuttaget enligt deputationen var all
deles för högt. I Västerbotten och Jämtland ansågs däremot beskattningen vara rättvis och 
några direkta klagomål framfördes inte från samerna i dessa län. En rad förändringar föreslogs 
i stället för att kunna komma till rätta med problemen rörande beskattningen i Norrbotten. För 
det första krävde deputationen att tydliga och klara regler skulle utarbetas rörande taxeringen 
av renskötseln. En renskötares årsinkomst skulle beräknas efter antalet överlevande kalvar och 
inte som någon slags schablonsumma räknad på vaije ren. Kalvarna borde inte heller räknas in 
i renhjordens kapitalvärde eftersom dessa var en så osäker tillgång. Slutligen framfördes krav 
på att det undantag rörande deklarationstvånget som fanns för renskötarna borde avskaffas. 
Därmed skulle de kunna komma ifrån att deras inkomster godtyckligt bestämdes av lappfog
den och taxeringsnämnderna. Dessa hade inte full insikt i vaije enskild renskötares verksam
het och kunde därför inte uppskatta dennes inkomster och utgifter på ett korrekt sätt. Renskö
tarna borde därför själva få göra detta. Bristande förmåga att deklarera kunde inte längre fram
föras som ett giltigt skäl eftersom undervisningen i nomadskolorna idag var lika god som i de 
allmänna folkskolorna. Dessutom krävde deputationen att lappbyarna skulle få utse egna re
presentanter till taxeringsnämnderna. Den nuvarande taxeringsförordningen föreskrev att ord
ningsmännen skulle delta vid taxeringsnämndernas sammanträden, dock utan rösträtt. Det 
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samiska kravet innebar därmed att de samiska representanterna nu skulle ingå utan detta för
behåll. Kritiken rörande beskattningen av renskötseln var mycket stark och i en artikel ansåg 
Park "att det är genant för Sverige som en kultur- och rättsstat, att ett så orimligt taxerings
system, som det ovan antydda, får gälla beträffande rensamerna,"152 

I frågan om bymedlemskapet krävde deputationen att renbeteslagen skulle ändras. De me
nade att de nuvarande bestämmelserna och tillämpningen av dem hade orimliga konsekvenser 
när fattiga samer som försöijde sig via jakt och fiske kunde förlora sitt medlemskap i lappbyn 
och därmed även sin rätt till jakt och fiske: 

Fattigdom, som kanske ännu oftare tvingar mången eljest intresserad renskötare att lämna ren
näringen, borde för visso anses som en lika berättigad orsak till renskötselns övergivande som 
orkeslöshet eller sjukdom, och borde sålunda icke, såsom nu är fallet, ha den sorgliga följden, att 
den fattige, som utan eget förvållande kommit bort från rennäringen, genom ett enda penndrag av 
lappfogden förlorar sina på urhistorisk hävd grundade fiske- och jakträtt. I kraft av alla histo
riska vittnesbörd äro ju för renskötande samer jakt och fiske äldre näringsfång än renskötseln. Att 
under sådana förhållanden i en så sent tillkommen författning som renbeteslagen av år 1928 utan 
vidare sammanknippa en nomads rätt till jakt och fiske med något så lättföränderligt som med
lemskapet i lappbyn och detta därtill med stöd av en så vag och mångtydig bestämmelse som den 
nuvarande renbeteslagens 8 § mom. b, i kraft av vilken följaktligen en massa utan renar vordna 
nomader på lappfogdens subjektiva tillskyndan kunna lätt och lekande avhändas en på uråldrig 
hävd grundad rätt, synes oss såsom en uppenbar orättvisa.153 

Samedeputaiionen på audiens hos Gustaf V. På bilden syns, förutom kungen i mitten av bilden, även bland and
ra Nils Thomasson och Jonas Åhrén som etta och två från vänster samt Gustav Park, femma från höger. Bilden 
tidigare publicerad i Svenska Dagbladet 26/1 1945. Scanpix, Stockholm. 

En fattig renskötare som däremot inte försökte försörja sig via andra näringar utan endast för
litade sig på fattigvården bibehöll däremot sitt medlemskap i lappbyn och det orimliga i detta 
förhållande betonades i skrivelsen. Deputationen framhöll dessutom att jakt och fiske utgjorde 
traditionella samiska näringar och följaktligen inte rimligen kunde betraktas som försörjning 
via annat yrke. Det var med tydlig udd riktat mot lappväsendets maktställning och agerande i 
denna fråga som de samiska ombuden ifrågasatte den gällande lagstiftningen. Lappfogde 
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Malmströms agerande i det då pågående målet rörande olovlig jakt i Jokkmokk lyftes fram 
som ett påtagligt exempel på hur lappväsendet missbrukade detta lagrum. Deputationen påpe
kade att detta agerande från lappväsendets sida dessutom riskerade att ytterligare försvåra för 
renskötarna att kunna anställa rendrängar, eftersom färre samiska ungdomar skulle kunna för
bli medlemmar i lappbyn. Utifrån dessa argument krävde sameombuden att ifrågavarande 
paragraf i renbeteslagen skulle ges en nödvändig förändring. Detta genom att samer som upp
hört med renskötseln och inte stadigvarande ägnat sig åt annat yrke i t io år skulle fortsätta att 
tillhöra lappbyn. Fiske framhölls dessutom specifikt som en sysselsättning som inte skulle få 
räknas som annat yrke.154 

Sammantaget framstod samedeputationens Stockholmsresa som en framgångsrik och stark 
manifestation av samiska krav. Intrycket av deputationens vistelse i Stockholm försvagades 
dock till stor del genom ytterligare ett officiellt besök. Något oväntat erhöll deputationen audi
ens hos Gustaf V, vilket både renderade stor uppmärksamhet i dagstidningarna och gjorde ett 
stort intryck på deputationens medlemmar. Park framhöll själv audiensen hos kungen som 
höjdpunkten på besöket: 

Det var i sanning en upplevelse av första rang, som utgör ett oförgätligt minne för livet, att få stå 
ansikte mot ansikte med vår gamle vördade konung, som visade en sådan konungslig nåd och yn
nest mot oss, samefolkets representanter.155 

Trots att de frågor deputationen hade diskuterat med statsråden enligt Parks egen utsago be
rörde moraliskt förfall bland renskötarna, renskötselns överlevnad som näring samt orättfärdi
ga inskränkningar av traditionella samiska rättigheter att utnyttja mark och vatten, hamnade 
allt detta i skymundan genom den kungliga audiensen. Därigenom förlorades en stor del av 
symbolvärdet i deputationens resa till Stockholm, då en stor del av fokuseringen i dagspressen 
kom att ligga på besöket hos kungen. Även Park själv missade denna möjlighet i SET genom 
att sammanträffandet med kungen framhölls som Stockholmsresans främsta behållning och 
genom att detta gavs ett stort utrymme i skildringen av deputationens besök. I konungens när
varo blev även den vanligtvis så stridbare kyrkoherden foglig och servil. 

Uteblivna resultat samedeputationens facit 
De samiska kraven i beskattningsfrågan bemöttes efter en gemensam behandling av länsmyn
digheterna i de tre länen. En första promemoria författades av lappfogde Malmström och den
na låg sedan till grund för ett sammanträde mellan representanter för de tre länen. Där drogs 
riktlinjerna upp för hur länsmyndigheterna skulle förhålla sig till de samiska kraven. Resulta
tet blev att dessa i stor utsträckning avvisades. Det mest utförliga yttrandet lämnades av lapp
fogdarna Kangas och Malmström som menade att kritiken i beskattningsfrågan var grundad 
på felaktiga premisser och på en rad felaktiga uppgifter. Något behov av att förändra grunder
na för taxeringen av renskötseln i stort fanns därför inte, däremot borde reglerna mellan olika 
taxeringsnämnder och mellan de tre länen göras mer samstämmiga. Lappfogdarna kunde hel
ler inte se något behov av att renskötarna skulle omfattas av deklarationsplikten. Detta skulle 
endast medföra problem för många renskötare, speciellt i Norrbotten där många ännu var no
madiserande och skulle ha svårt att i tid inlämna deklarationer. Det ansågs heller inte rimligt 
att de renskötande samerna, genom en egen representant i taxeringsnämnderna, skulle erhålla 
en privilegierad ställning i förhållande till den övriga befolkningen. Den nuvarande represen
tationen genom ordningsmannen var fullt tillräcklig för att på ett tillfredsställande sätt bevaka 
renskötarnas intressen.156 En viss försiktighet iakttogs dock av lappfogdarna i Norrbotten i 
deras remissvar. I den promemoria lappfogde Malmström hade författat inför de gemensamma 
överläggningarna hade Park tydligt pekats ut som den som hade författat den samiska klago
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skriften och som den som var ansvarig för alla fel och brister. Promemorian låg sedan till stor 
del till grund för lappfogdarnas remissyttrande. I y ttrandet hade dock Parks namn utelämnats 
och i stället talades det endast om "lapparna" som författare till den samiska skrivelsen.157 Att 
dessa förändringar hade införts berodde sannolikt på påverkan av representanterna från de två 
sydligare länen, vilka troligen ansåg att det direkta utpekandet av Park var olämplig. 

Park var mycket besviken över länsmyndigheternas avvisande yttrande över deputationens 
krav. Han fruktade nu att den orättvisa beskattningsprincip som varit gällande i Norrbotten 
även skulle börja tillämpas i de båda sydligare länen. Ett allmänt samiskt landsmöte kunde 
enligt Park därför bli aktuellt under hösten 1945, i syfte att protestera mot det 
"medeltidsaktiga beskattningssystem, som samerna - i motsats till andra svenska medborgare 
- ha måst och fortfarande måste finna sig i." Idén om ett landsmöte förverkligades inte vid 
detta tillfälle, men Park framförde fortsatt mycket stark kritik mot länsmyndigheterna i Norr
botten, vars inställning han betraktade som osympatisk. Han framhöll dessutom den stora in
konsekvensen i att renskötarna å ena sidan betraktades som oförmögna att deklarera för sina 
inkomster från renskötseln samtidigt som de å andra sidan var skyldiga att deklarera för övriga 
inkomster.158 

Definitivt besked angående samedeputationens krav i beskattningsfrågan lämnades först 
1950, då den dåvarande finansministern Per Edvin Sköld som svar på en interpellation med
delade att regeringen inte funnit några skäl att förändra lagstiftningen. Renskötarnas 
"privilegium" att inte behöva deklarera för sina inkomster från renskötseln skulle därmed 
kvarstå.159 Parks besvikelse var påtaglig när han i en ledare kommenterade finansministerns 
besked: Norrbottenssamerna hade "22 års bitter erfarenhet" av att bli "hänsynslöst taxerade" 
vilket till och med hade hotat enskilda renskötares framtid som näringsidkare, men trots detta 
avslogs deras berättigade krav att jämställas med den övriga befolkningen. Inför landsmötet 
på hösten 1950 hävdade dock Park att de mångåriga protesterna mot beskattningen av ren
skötarna ändå hade medfört en viss lindring i skatteuttaget. Kraven i beskattningsfrågan åter
upprepades ytterligare en gång vid landsmötet vilket föranledde en motion till riksdagen året 
därpå, en motion som dock avslogs.160 

Den inskränkning av samernas jakt- och fiskerättigheter som Park såg i begränsningen av 
rätten att tillhöra lappbyn uppfattade han som ett led i en allmän uppmjukning av det samiska 
renskötselprivilegiet. Att lappfogden i stort sett på egen hand kunde bestämma vilka som till
hörde lappbyn, många gånger utifrån subjektiva värderingar, var därför mycket allvarligt. Park 
framhöll dessutom med skärpa att det var felaktigt att samernas renskötselrätt uppfattades som 
ett privilegium förlänat av statsmakterna, den var baserad på sedvanerätt och ett historiskt 
utnyttjande av markerna. Stora markområden hade dock under årens lopp förlorats genom 
kulturens utbredning utan att renskötseln kompenserats, vilket i grunden var felaktigt. Park 
ansåg att lappväsendet bidrog till denna uppmjukning av renskötselprivilegiet.161 Det är i l ju
set av dessa farhågor som Parks starka motstånd mot de föreslagna renägarföreningarna bland 
skogslappbyarna i Aijeplog och Arvidsjaur ska tolkas. Han såg dem som en del i en större 
helhet, där samernas renskötselprivilegium och deras rättigheter till land och vatten hotades att 
urholkas. Parks inställning i dessa frågor bidrog troligen till att samerna i Rautasvuoma och 
Kaalasvuoma 1946 för första gången agerade för att byarna skulle erhålla ersättning för det 
intrång som skett genom anläggandet av järnvägen och gruvorna.1621 likhet med föregångaren 
på redaktörsposten i SET uppmärksammade Park dock inte industrialismens växande intrång 
på renbetesmarkerna. Den tredje Suorvaregleringen i böljan av 1940-talet förbigicks till ex
empel i tystnad liksom de två tidigare.163 

Även frågan om bymedlemskapet drog dock ut på tiden innan den behandlades. Lennart 
Berglöf behandlade samedeputationens skrivelse i ett yttrande 1949 och ställde sig då av
visande till kraven. Han menade att en uppdelning inom det samiska samhället hade funnits på 
denna punkt ända sedan de första renbeteslagarna 1886 och 1898. Dessa lagar, och de rättig
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heter som var knutna till dem, åsyftade endast de renskötande samerna.164 Bestämmelserna på 
detta område hade välbehövligt nog förtydligats i 1928 års renbeteslag och dessutom ytterliga
re begränsat den krets som hade rätt att utnyttja de samiska rättigheterna: 

Efter ingående överväganden ha i den nuvarande lagstiftningen tillkommit bestämmelser fast
ställande en gräns mellan de lappar, vilka skola äga tillgodonjuta de särskilda befogenheter som 
innefattas i rätten till renskötsel, d.v.s. lappens rätt att begagna sig av land och vatten till under
håll för sig själv, samt de lappar, vilka förlorat denna rätt.165 

Berglöf menade att dessa regler "ännu icke hava slagit fullt igenom" i "lapparnas egen rätts
uppfattning" vilket var ett problem.166 Den nuvarande lagstiftningens bestämmelser var dock 
enligt honom mycket bra och att gränsen drogs definitivt utan övergångsperioder och gråzoner 
var endast en fördel. Berglöf menade att det var lämpligt att även fiske räknades som annat 
stadigvarande yrke, eftersom det ändå i realiteten var omöjligt att försörja sig enbart på fisket. 
Han menade att de fullt arbetsföra som inte direkt sysselsatte sig med något och som därmed 
hade bibehållit bymedlemskapet och därmed även rättigheterna befann sig i en icke avunds
värd situation. Berglöf ansåg att de saknade initiativförmåga och han menade att det många 
gånger fanns psykiska orsaker i bakgrunden. Individen och hans familj mådde bättre av att 
steget togs fullt ut på en gång när renskötaren tvingades lämna näringen. Att så snart som 
möjligt söka sig ett nytt stadigvarande arbete var bättre än att befinna sig i ett slags vakuum, 
där fiske och jakt skulle bidra till att familjen hjälpligt kunde hanka sig fram i förhoppning om 
att kunna återuppta renskötseln. Berglöf framhöll dock att dessa personer borde bli föremål 
för ett större stöd från statsmakternas sida för att klara av den här övergången, ett stöd som 
dock givetvis inte fick "utgöra en lockelse för lappungdomen att lämna renskötseln."167 Berg-
löfs negativa utlåtande innebar att samedeputationen inte heller på denna punkt fick gehör för 
sina krav. 

Landsmötet 1948 
Något landsmöte med anledning av beskattningsfrågan genomfördes inte 1945. Det skulle 
dröja ytterligare tre år innan samiska representanter i slutet på februari 1948 samlades i Ar
vidsjaur för att delta vid det tredje samiska landsmötet i Sverige. Mötet, vilket sammankalla
des med mycket kort varsel, föranleddes av ett nytt utredningsbetänkande vilket berörde ren
skötseln. 

Bakgrunden till sammankallandet av landsmötet 
I november 1947 presenterade 1946 års köttbesiktningskommitté sitt betänkande angående 
renslakt. Den gällande lagstiftningen kring slakt av husdjur hade trätt i kraft 1938. I denna 
föreskrevs att djuren först skulle bedövas innan blodavtappning skedde. Renslakten hade un-
dantagits från dessa bestämmelser eftersom det ansågs lämpligt att först göra renskötarna och 
andra som slaktade renar förtrogna med lämpliga bedövningsmetoder. Omfattande försök med 
och demonstrationer av olika bedövningsapparater hade sedan dess genomförts i de tre länen. 
Ett av kommitténs uppdrag hade därför varit att undersöka om de gällande bestämmelserna nu 
även kunde utsträckas till att omfatta renslakt. Eftersom renskötseln och slakt av renar var 
förbundna med mycket särskilda omständigheter inkallade kommittén tre speciellt sakkunniga 
på området från de tre renskötsellänen: Lappfogden i Jämtland Waldemar Gardham, landssek
reteraren i Norrbotten Ragnar Sundberg samt länsveterinären i Västerbotten. Dessutom deltog 
även de övriga lappfogdarna i överläggningar med kommittén. Någon samisk representant 
ingick däremot inte bland de sakkunniga.168 Diskussionen kring samernas slaktmetoder var 
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inte ny. Den hade tidigare varit aktuell vid ett flertal tillfällen under undersökningsperioden 
och synpunkter på dessa frågor hade framförts i SET. Detta skedde i r egel i samband med att 
samernas slaktmetoder diskuterades och kritiserades. Redan 1915 anklagades samerna i Väs
terbotten för djurplågeri i samband med renslakt. Då som nu pekades slaktmasken eller slakt
pistolen ut som lösningen på problemet hur en mer human slakt av renarna skulle kunna 
åstadkommas. Diskussionen återkom sedan vid olika tillfällen, bland annat i SET 1924 där 
stora delar av det första numret detta år ägnades åt frågan om de olika metoder som tillämpa
des vid renslakt.169 

Det var framför allt två frågor som behandlades av kommittén; dels frågan om bedövning 
av renen, att den avlivades på ett acceptabelt och humant sätt utan att behöva plågas, dels frå
gan om besiktning av renköttet för att garantera att detta höll en god kvalitet. Kommittén me
nade att det inte var fullt säkerställt att den metod som traditionellt användes av renskötare 
och andra vid slakt av renar, ett nackstick för att bedöva renen innan den med ett hj ärtstick 
avlivades och tappades på blod, uppfyllde de kriterier som fanns i fråga om bedövning av djur 
som skulle slaktas, det vill säga om djuret verkligen blev medvetslöst.170 Dessutom var det 
enligt kommittén svårt för en ovan person att genomföra detta och det var därför inte ovanligt 
att renen plågades innan den avlivades. I betänkandet förordades därför att bedövning med en 
slaktpistol skulle göras obligatoriskt vid renslakt. I besiktningsfrågan menade kommittén att 
det fanns stora brister i den nuvarande hanteringen av renköttet. Genom att slakten i regel 
skedde utomhus och med bristfälliga möjligheter att på ett bra sätt omhänderta köttet ansåg 
kommittén att det fanns stora hygieniska brister, liksom vid förvaring och transport av ren
köttet. Detta medförde att köttets kvalitet många gånger allvarligt kunde ifrågasättas och be
hovet av en kontroll var därför stort. Kommittén förordade därför att besiktning av renkött 
skulle göras obligatorisk och föreslog vissa regler för hur slakten skulle gå till. Att kontrollera 
det stora antalet platser där slakt nu skedde var inte möjligt, men detta ville kommittén lösa 
genom att koncentrera slakten till ett mindre antal platser där det fanns slakterier. De befintli
ga slakterierna var dock inte tillräckliga och behövde därför kompletteras med fjorton mindre 
renslakterier. Anläggandet av dessa ville kommittén uppmuntra genom att statliga bidrag och 
lån skulle tillhandahållas för ekonomiska föreningar bestående av renskötare och/eller ren
uppköpare. Transporten av renarna till slakterierna föreslogs ske med lastbil, även om kom
mittén förordade att renarna skulle drivas till platsen där så kunde ske. De föreslagna reglerna 
i betänkandet tycks enbart ha varit avsedda för slakt till avsalu, även om det var något otydligt 
formulerat.171 Något utrymme för samiska åsikter och samiska traditioner i frågan lämnades 
inte av kommittén. I stället utestängdes dessa effektivt genom kommitténs vetenskapligt beto
nade och detaljerade beskrivningar av en rationell och human renslakt.172 

Förslagen i betänkandet väckte stor oro och förorsakade protester bland renskötarna som 
menade att ett förverkligande av kommitténs förslag skulle innebära ett hot mot renskötselns 
framtid. Detta framgick tydligt när renskötarna hördes över förslagen i betänkandet vid möten 
inför lappfogdarna i januari och februari 1948.173 Även Park reagerade med bestörtning och 
menade att kommitténs förslag skulle medföra allvarliga konsekvenser för renskötseln. Han 
hade tidigare framhållit avsaknaden av renskötare i kommittén som en svaghet vilket medför
de en försämrad sakkunskap och betänkandet bekräftade enligt honom dessa farhågor. Park 
fattade därför beslutet att kalla till ett landsmöte för att diskutera detta hot mot renskötseln. 
Eftersom samerna endast skulle höras på sedvanligt sätt, det vill säga genom lappväsendets 
försorg, ansåg han att det var viktigt att via ett landsmöte tydliggöra samernas invändningar 
mot utredningsbetänkandet innan den politiska processen hade hunnit gå för långt. De inbe-
gärda remissyttrandena över betänkandet skulle emellertid vara inlämnade redan i mitten på 
mars 1948, varför det var med mycket kort varsel som mötet skulle arrangeras. Den 26-27 
februari 1948 samlades så samiska ombud till landsmötet, ett möte vilket betraktades som 
oerhört viktigt för renskötselns framtid.174 
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Mötesförhandlingarna 
Den 26 februari invigdes landsmötet i missionshuset i Arvidsjaur under ordförandeskap av 
Gustav Park. På grund av den korta tid på vilken landsmötet hade organiserats hade det inte 
funnits möjligheter att söka statsbidrag och det hade därför inte varit möjligt att kalla till något 
allmänt landsmöte. De deltagande samiska representanterna hade utsetts på samma sätt som 
vid Berglöfs sameriksdagar, det vill säga genom att lappbyarna hade utsett ombud som skulle 
företräda byn på mötet. Totalt hade 52 samiska ombud slutit upp till mötet som representanter 
för 37 lappbyar och två sameföreningar. Åtta lappbyar saknade representation vid mötet. För 
första gången var nu dessutom den geografiska spridningen på deltagarna fullständig, genom 
att Per Idivuoma som första Karesuandosame deltog vid ett samiskt landsmöte. Förutom de 
valda ombuden deltog även andra intresserade samer samt representanter för länsstyrelserna 
och samtliga lappfogdar.175 Att Park benämnde landsmötet som det tredje i ordningen, efter 
Östersund 1918 och Arvidsjaur 1937, visade att han hade omvärderat Berglöfs sameriksdagar 
som han tidigare hade jämställt med landsmötena. Nu såg Park förbi de mellankommande 
myndighetsarrangerade mötena och betonade i stället enbart de landsmöten som tillkommit på 
samiskt initiativ. Samerörelsens kronologi justerades därigenom. 

Köttbesiktningskommitténs betänkande kom att nästan fullständigt dominera mötet. I två 
inledningsanföranden gick Park igenom de föreslagna åtgärderna rörande bedövnings-
respektive besiktningstvång i betänkandet och framförde där mycket stark kritik. Betänkan
dets innehåll utgick enligt Park ifrån en slags "qvasihumanitet", där djurskyddsintresset i allt
för hög grad hade fatt styra i kombination med bristfälliga kunskaper om renskötselnäringen 
och de villkor renskötarna arbetade under. På grund av detta var förslagen verklighetsfräm
mande. Att renen faktiskt var ett djur i halvvilt tillstånd tycktes inte alls ha beaktats i de för
slag som framlagts. Obligatorisk användning av slaktpistol vid bedövningen av djuret var till 
exempel svårt att efterleva på grund av detta. Ett förbud mot de traditionella och väl utprövade 
slaktmetoderna som användes av renskötarna, baserat på denna svaga faktagrund, var därför 
helt felaktigt. Park ansåg dessutom att de föreslagna lastbilstransporterna av renarna till slak
terierna skulle förorsaka renarna ett stort lidande. Djuren skulle bli stressade vilket också 
skulle förorsaka att köttet blev av en mycket sämre kvalitet. Kommittén ville alltså bespara 
djuren lidande genom sitt förslag rörande bedövningstvånget, men skulle samtidigt förorsaka 
dem lidande genom transporterna. Han ifrågasatte också om den uppbyggnad av lokala slakte
rier som kommittén föreslagit skulle kunna uppföras enligt planerna. Dels skulle kostnaderna 
bli långt högre än enligt kommitténs beräkningar, dels var det orimligt att tro att renskötarna 
på kort tid skulle kunna bygga upp de ekonomiska föreningar som krävdes för att gå i land 
med detta. I stället skulle slakterierna komma att uppföras av renuppköparna och därmed 
skulle renskötarna bli ekonomiskt beroende av dessa på grund av deras monopolställning. 
Park kritiserade även de stränga böter som kunde föreskrivas om en renskötare bröt mot de 
föreslagna föreskrifterna. Dessa riskerade att bli ytterligare ett vapen i händerna på alltför ni
tiska lapptjänstemän. Han såg därför endast två valmöjligheter för samerna i detta läge: att 
antingen bli lagbrytare och fortsätta med slakt enligt sina traditionella metoder eller att helt 
upphöra med renskötseln.176 De speciellt inkallade sakkunniga rörande renskötseln kritiserades 
extra hårt av Park: 

Man frapperas i sanning av den omständigheten, att den sakkunskap, som skulle företrädas av de 
särskilt tillkallade experterna i fråga om renskötseln, icke på något sätt gör sig gällande i kom
mitténs betänkande, vilket i sanning verkar komprometterande för deras sakkunskap.177 
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Vid den efterföljande diskussionen framträdde renskötarnas oro inför förslagen i b etänkandet 
tydligt. Dessa var enligt mötesdeltagarna baserade på fördomar och okunskap och borde där
för inte få ligga till grund för lagstiftning på området. De stora problem som var förknippade 
med att använda en slaktpistol framhölls av mötesdeltagarna som varmt förordade den tradi
tionella metoden med nackstick. Samerna fick dessutom oväntat stöd från professorn vid vete
rinärhögskolan och tillika ordföranden i Sveriges Djurskyddsförbund, Birger Carlström, som 
för egen del menade att nacksticket innebar medvetslöshet för djuret och därmed uppfyllde de 
krav på djurskydd som framställts av kommittén. Det planerade uppförandet av ett antal lo
kala slakterier betraktades som orealistiskt, inte minst förhoppningen att renskötarna i stor 
utsträckning skulle kunna delta i detta arbete. Organiseringen bland samerna hade ännu inte 
nått den mognaden att de skulle gå i land med företaget. I de resolutioner som antogs av 
landsmötet var därför kritiken av betänkandet stark. Förslaget rörande bedövningstvång för
kastades helt, dels för att slaktning med slaktmask av halvvilda renar medförde stora svårig
heter och risker, dels för att lastbilstransporter av renar till de planerade slakterierna betrakta
des som djurplågeri. Den traditionella samiska slaktmetoden med nackstick åtföljt av hjärt
stick förordades i stället. Hela utredningen ansågs vara dåligt utförd och baserad på verklig
hetsfrämmande åsikter om renskötselförhållandena. Genomfördes förslagen i betänkandet 
skulle detta innebära ett allvarligt hot mot renskötselns fortlevnad som näring. Dessutom 
framfördes stark kritik mot de planerade slakterierna som bedömdes bli avsevärt dyrare än 
utredningen hade uppskattat. Mötet uttalade sig i stället för att en ny utredning, där även sa
nier skulle ingå som ledamöter, tillsattes för att undersöka möjligheterna att skapa särskilda 
anläggningar som kunde tillvarata lappmarksprodukter på en bredare bas. Det skulle då till 
exempel röra sig om renkött, fisk och bär.178 

Även organisationsfrågan diskuterades vid landsmötet. Flera mötesdeltagare framhöll be
tydelsen av en organisering för att tillvarata samernas intressen och en sammanslutning ge
mensam för alla samer efterlystes. Jonas Åhrén framhöll det föreliggande betänkandet från 
köttbesiktningskommittén som ett tydligt exempel på hur samernas åsikter hade negligerats. 
Han menade att existensen av en samisk riksorganisation hade medfört att samiska represen
tanter hade kallats att delta i kommitténs arbete. I avsaknad av en sådan organisation förbi
gicks däremot samerna helt. Landsmötet beslutade därför att tillsätta ett arbetsutskott beståen
de av Gustav Park, Lennart Wallmark samt nomadpredikanten Arvid Kaddik. Utskottet skulle 
fram till nästa landsmöte agera för att tillvarata samernas intressen och gavs fullmakt att yttra 
sig å samernas vägnar. Mötet diskuterade även ett förslag som hade framlagts av Park rörande 
tillsättandet av en samisk ombudsman. Park åsyftade här en juridiskt skolad person som 
främst skulle kunna agera för att tillvarata samernas rättsliga ställning. Park såg även en rad 
andra uppgifter för den tilltänkta ombudsmannen, som till exempel att arbeta för en rationali
sering och reformering av renskötseln . Därmed skulle han arbeta mot samma mål som hade 
föreslagits av kommittén, men med utgångspunkt från renskötarnas åsikter och näringens för
utsättningar. Mötesdeltagarna ställde sig positiva till denna idé och Carl Johansson, samisk 
lärare vid nomadskolan, framhöll att lappfogdarna i och för sig betraktades som samernas 
representanter, men de var inte tillsatta av samerna själva varför det fanns ett stort behov av en 
företrädare samerna själva hade utsett. Landsmötet beslutade därför att hos regeringen begära 
att en samisk ombudsman skulle tillsättas som i "juridiska, sociala, ekonomiska och kulturella 
frågor kunde hjälpa samerna".179 

Även vid detta landsmöte framträdde konflikten mellan Park och lapptjänstemännen tyd
ligt, framför allt mellan Park och landssekreterare Sundberg vilka enligt ett tidningsreferat 
tycktes "hysa en ömsesidig animositet mot varann."180 När diskussionen vid landsmötet skulle 
inledas klargjorde Park, precis som han hade gjort vid landsmötet 1937, att det endast var de 
samiska representanterna som skulle tillåtas delta i diskussionerna. Den tid som stod till för
fogande var alltför begränsad för att kunna ägnas åt vidlyftiga diskussioner där kommitténs 
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betänkande skulle försvaras. Mötet hade arrangerats utan ekonomiskt bidrag från staten och 
deltagarna var där på egen bekostnad, varför statsmakternas representanter inte kunde fram
ställa några rättmätiga krav på yttranderätt. Länsmyndigheterna hade enbart inbjudits för att få 
ta del av den samiska opinionen i frågan. Detta skapade stor irritation bland Norrbottens
tjänstemännen och Ragnar Sundberg menade att detta i realiteten innebar ett förbud mot en fri 
diskussion. Park menade dock att en öppen diskussion där lappväsendets representanter tilläts 
delta endast skulle "ha urartat till en otrevlig diskussionsklubb, som till ingen som helst nytta 
hade förnött den dyrbara tiden." I förordet till det tryckta protokollet, vilket han skrev efter 
landsmötet, formulerade Park ett hårt angrepp mot länsmyndigheterna och deras vid mötet 
närvarande representanter samtidigt som han försvarade sitt beslut att begränsa deras möjlig
heter att delta i mötets förhandlingar. Att diskussionerna hade begränsats till de samiska re
presentanterna hade mycket goda orsaker, bland annat den begränsade tid som stod till förfo
gande. Han menade att det var ett allvarligt ifrågasättande av samernas demokratiska rättig
heter att fritt och otvunget, utan yttre inblandning eller begränsningar, få diskutera sina livs
frågor. Här rörde det sig om en vald folkförsamling vars integritet borde respekteras.181 Park 
gjorde där tydliga kopplingar till yttrandefrihet och demokratiska rättigheter och placerade 
landsmötet i ett internationellt perspektiv, med kopplingar till de ideal vilka framfördes av 
FN. 

Landsmötets efterskörd 
Även efter detta landsmöte framfördes stark kritik i pressen mot Parks sätt att agera och ar
gumentera vid mötet. Han anklagades för att ha tagit till alldeles för starka uttryck vilket ska
dade den sak han försökte främja. Parks agerande mot och bemötande av statsmakternas re
presentanter fördömdes och han anklagades till och med för att vara antisvensk.182 Från 
länsmyndigheterna finns nästan inga officiella reaktioner efter landsmötet, men att dessa var 
allt annat än positiva står klart. Lappfogde Gardham refererade dock till landsmötet i en skri
velse till länsstyrelsen och han kritiserade där vad han såg som Parks alltför starka ställning. 
Enligt lappfogden hade de flesta av renskötarna i den södra delen av länet ställt sig positiva 
till stora delar av köttbesiktningskommitténs förslag före landsmötet. Efter mötet var Jämt-
landssamerna däremot enligt Gardham "så tillknäppta, att de knappt vågade yttra ett ord, som 
kunde förmodas på något sätt avvika från andemeningen i resolutionen å ombudsmötet." Detta 
av rädsla att gå emot den linje Park hade fört fram vid landsmötet.183 Än en gång ifrågasattes 
därmed både Park och de samer som stödde hans synpunkter. Park mer eller mindre tvingade 
samerna att följa hans linje, medan de i själva verket hade andra åsikter men var alltför svaga 
för att kunna företräda dessa mot Park. 

De negativa bedömningarna av landsmötets förhandlingar var dock inte allenarådande, 
även positiva röster höjdes. Det framhölls till exempel som synnerligen märkligt att en utred
ning rörande renslakten inte haft någon samisk representant. Detta borde ha varit självklart 
och det var därför inte konstigt att renskötarna reagerade kraftigt när det rörde en så pass cen
tral fråga. Landsmötet hade dessutom trots allt arrangerats för att samerna skulle få uttrycka 
sina åsikter och det hade genomförts helt utan statliga bidrag. Några berättigade krav på att få 
påverka hur mötet skulle organiseras och genomföras kunde därför statsmakternas represen
tanter inte framföra.184 Ernst Manker förde i Dagens Nyheter i ap ril 1948 fram krav på att sa
merna måste bölja behandlas på samma sätt som andra medborgare. De borde ges represen
tation i kommittéer och utredningar kring frågor som berörde dem och de borde behandlas 
som fullvuxna myndiga människor.185 

Redan i mars 1948 överlämnade en samisk deputation med Park i spetsen landsmötets 
handlingar till regeringen. Deputationen togs emot av jordbruksminister Per Edvin Sköld och 
justitieminister Herman Zetterberg och enligt Park hade samtalen med ministrarna förts i en 
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mycket positiv anda. Efter information av deputationen hade jordbruksministern utlovat en 
förnyad behandling av slaktfrågan innan någon ny lagstiftning blev aktuell, varför slaktfrågan 
såg mindre hotfull ut. Förslaget att inrätta en sameombudsman hade dessutom enligt Park fatt 
ett mycket entusiastiskt bemötande av justitieministern. Trots detta menade Park att utsikterna 
att redan nu förverkliga denna idé var dåliga. Zetterberg skulle samråda med länsstyrelserna i 
sin behandling av frågan och Park var helt inställd på att dessa och lappfogdarna skulle av
styrka förslaget, inte minst på grund av den prestigeförlust detta skulle innebära för lappvä
sendet som samernas företrädare. Att frågan hade förts fram innebar dock att det skulle vara 
lättare att i framtiden fa gehör för den.186 

Utfallet i frågan om en samisk ombudsman blev också det av Park förväntade. Länsstyrel
sen och lappfogdarna i Norrbotten avstyrkte förslaget. Lappfogdarna ställde sig positiva till ett 
stöd för ekonomiska sammanslutningar bland samerna. Dessa skulle kunna förstärka de sa
miska näringarna och då inte enbart renskötseln utan även den samiska slöjden. Till detta än
damål kunde lappfogdarna tänka sig att en konsulent tillsattes av statsmakterna, med uppgift 
att främja och stödja bildandet av ekonomiska föreningar som i sin tur kunde bidra till att 
främja ett bättre ekonomiskt resursutnyttjande i de samiska näringarna. Någon annan uppgift 
borde dock denna konsulent inte ha. Lappfogdarna menade att denne annars riskerade att bli 
alltför splittrad i sin verksamhet. De menade dessutom att det inte fanns något reellt behov för 
en person att bedriva denna verksamhet. Rent juridiskt gavs de renskötande samerna ett full
gott skydd genom de privilegier 1928 års renbeteslag tillerkände dem och dessutom tillgodo
sågs samernas behov på dessa områden mer än väl genom de befintliga institutionerna som 
administrerade samiska frågor: 

I länsstyrelserna och lappfogdarna hava de opartiska och ansvariga övervakare, som tillse, att de
ras i lagen tillförsäkrade rättigheter och förmåner icke trädas för nära. [—] Ingen lär med fog 
kunna hävda, att länsstyrelserna och lappfogdarna [...] icke med kraft värnat lapparnas berättiga
de, i lagen stadfästade anspråk på skydd åt och rörelsefrihet för renskötseln.187 

På det kulturella området lyfte lappfogdarna dessutom bland annat fram nomadskolan, Folk
högskolan samt Same Ätnam som institutioner vilka tillvaratog samiska kulturella intressen. 
Det var också till SÄ lappfogdarna ville knyta den ekonomiska konsulenten, då de inte kunde 
se några andra trovärdiga samiska organisationer som kunde stå som huvudman. I Väster
botten följde länsstyrelsen och lappfogden den väg som stakats ut av lappfogdarna i Norr
botten och avstyrkte förslaget. I Jämtland var remissyttrandena däremot mer positiva. Lapp
fogden avstyrkte visserligen tillsättandet av en ombudsman liksom tanken på en utredning av 
frågan, men han ställde sig inte helt avvisande till idén. Länsstyrelsen gick ytterligare ett steg 
längre och förordade att en utredning lämpligen skulle tillsättas som skulle ha till uppgift att 
utreda ombudsmannafrågan kopplat till behov av biträden för samerna på andra områden.188 

Att det framför allt var de politiska möjligheterna som skulle öppna sig genom tillsättandet av 
en samisk ombudsman som länsmyndigheterna i de två nordligare länen fruktade och ville 
undvika är uppenbart. En ombudsman skulle ha arbetsuppgifter som delvis skulle kollidera 
med verksamhetsområden som betraktades som lappväsendets arbetsfält. Denne skulle där
med vara en av samerna utsedd tjänsteman som skulle komma att konkurrera med lappfog
darna i deras ledande funktioner gentemot renskötseln och samerna. En samisk ombudsman 
skulle därmed innebära att den pågående processen där lappväsendet successivt började förlo
ra sin dominerande ställning, ytterligare skulle påskyndas. Detta var en utveckling lappfog
darna ville undvika till varje pris. Först 1955 avgjordes frågan genom att framställningen av
slogs av regeringen.189 

Liksom vid de två tidigare tillfällena beslutade landsmötet att mötesprotokollet skulle 
tryckas. Den här gången söktes dock inget statsbidrag, i stället lyckades Park, efter vissa pro
blem, utverka att bykassorna skulle fa användas till detta syfte. Länsmyndigheterna acceptera
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de dessutom att de även fick användas för att ersätta ombudens kostnader för deltagandet vid 
landsmötet.190 Att bykassorna fick användas på detta sätt var ett klart steg framåt jämfört med 
tidigare. Några av ordningsmännen i Jämtland hade 1937 hört sig för hos lappfogden angåen
de rätt att använda medel ur bykassorna för att täcka kostnader för resor och uppehälle i sam
band med landsmötet i Arvidsjaur. Lappfogde Gardham hade avslagit detta med motiveringen 
att bykassorna inte kunde disponeras till den typen av utgifter och han framhöll dessutom att 
landsmötet hade beviljats statsbidrag.191 Efter samedeputationens resa till Stockholm i januari 
1945 hade Sirkas och Tuorpons lappbyar vid årssammanträdet i februari beslutat att ersätta 
sina ombuds kostnader samt även utbetala ett mindre traktamente. Detta godkändes med viss 
tvekan av länsstyrelsen, där landssekreterare Sundberg var skiljaktig och menade att detta inte 
var utgifter till vilka bykassorna borde få utnyttjas.192 

En samisk riksorganisation tar form 
Köttbesiktningskommitténs betänkande och det snabbinkallade landsmötet hade tydligt belyst 
behovet av en samisk riksorganisation, en organisation som kunde utgöra samisk remissin
stans och motpart till statsmakterna när frågor rörande samerna skulle behandlas. Utan en så
dan organisation kunde samerna inte hoppas på att få sina åsikter beaktade. Detta framgick till 
exempel när revisionssekreteraren Gösta Schirén, ledamot i köttbesiktningskommittén, för
hörde sig med lappfogde Gardham i Jämtland om det fanns några samiska organisationer som 
borde få lämna remissyttranden över kommitténs betänkande. Lappfogden ansåg att det inte 
fanns någon rent samisk organisation som var lämplig, men framhöll att Same Ätnam däremot 
med fördel kunde få lämna ett yttrande. Detta kunde bli ett komplement till den sedvanliga 
vägen att inhämta samernas åsikter: 

Hörandet av lapparna sker väl vanligen så att Kungl. Maj:t anmodar länsstyrelsen att efter lap
parnas hörande inkomma med yttrande. Den vägen får man både lapparnas, lappfogdarnas och 
länsstyrelsernas mening, samtidigt som lapparnas synpunkter kunna bliva prövade av lappad
ministrationen, innan de komma vederbörande i Stockholm till handa.193 

I Gardhams skrivelse framgick också den mycket svaga ställning renskötarna hade i det rå
dande systemet. Utan egna organisationer inhämtades deras åsikter av lappfogden, som sedan 
hade möjlighet att värdera och kommentera samiska yttranden, innan handlingarna gick vidare 
till högre ort. Det enda sättet att bryta detta mönster var genom en mobilisering och organise
ring på bred front. Park knöt stora förhoppning till att Folkhögskolans verksamhet skulle 
frambringa samiska ledargestalter, som skulle kunna bära upp en aktiv föreningsrörelse på 
lokal och nationell nivå. Utvecklingen under mitten på 1940-talet pekade i denna riktning och 
han började bli mer optimistisk, men samtidigt framhöll Park att denna utveckling ännu var 
långt ifrån färdig. Så sent som 1947 hade Park diskuterat frågan om en samisk riksorganisa
tion i SET och då ställt sig mycket tveksam till möjligheterna. Han såg en riksorganisation 
som ett naturligt mål för samerörelsen, men denna var alltför svagt etablerad runt om i det 
samiska området för att målet ännu skulle kunna realiseras. De sameföreningar som fanns var 
alltför få och saknade tillräcklig stabilitet för att kunna bära upp en riksorganisation. För detta 
krävdes det åtminstone en sameförening i varje lappmarkssocken med de flesta samerna som 
medlemmar. Detta var ännu en tid bort. Enligt Park fordrades det tålamod och hårt arbete, det 
gällde enligt honom att ytterligare invänta effekterna av Folkhögskolan innan steget mot en 
samisk riksorganisation togs. Samerna uppmanades dock att arbeta för att påskynda denna 
utveckling: "Samer i alla lappbyar, slån alltså vakt om Edra livsfrågor i livaktiga förening
ar!"194 
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Trots Parks tveksamheter hade betänkandet från köttbesiktningskommittén tydligt visat att 
det inte längre var tillrådligt att tålmodigt invänta de rätta förutsättningarna för en riksorgani
sation. En sådan behövdes nu, utan dröjsmål, varför det gällde att skapa de rätta förutsättning
arna. I oktober 1948 samlades därför det av landsmötet utsedda arbetsutskottet, bestående av 
Park, Kaddik och Wallmark, förstärkt med Israel Ruong och N P Stenberg. Samlingsplatsen 
var Parks hem i Stensele och syftet var att lägga grunderna till en samisk riksorganisation. 
Under dagen arbetades ett stadgeförslag fram för den blivande organisationen och embryot till 
S SR var fött.195 Park beskrev några år senare denna dag som en milstolpe i samernas historia: 
"För egen del gläds jag ännu över den dagen och bevarar den i minnet som en verklig histo
risk dag i de svenska samernas organisationssträvanden."196 Israel Ruong hade länge hållit sig 
utanför det samepolitiska arbetet. Han hade uppfattat det som oförenligt med sin roll som 
forskare och senare med sin position som nomadskolinspektör och därigenom statstjänsteman. 
Han tycks även ha uppfattat Parks metoder och argumentering som alltför långtgående och 
polemiska.197 Efter mötet i oktober 1948 kom dock Ruong tydligare att se betydelsen av sitt 
engagemang i arbetet. 

Efter planeringsmötet i oktober presenterades planerna och stadgeförslaget i ett upprop i 
SET 1949. Park betonade där att han själv inte helhjärtat hade kunnat stå bakom bildandet av 
Lapparnas Centralförbund 1918 på grund av de stora svårigheterna han då såg med att för
verkliga projektet. Till skillnad från Torkel Tomasson hade Park varit pessimistisk till möjlig
heterna. Han menade dock att förutsättningarna att nu kunna förverkliga Tomassons mål var 
bättre än någonsin. Samerna var vakna och aktiva i de flesta socknar och det fanns ett stort 
intresse och engagemang i centrala frågor, något Park tillskrev Folkhögskolans verksamhet. 
Tiden var därför mogen att ta det stora steget och bilda en samisk riksorganisation. Han fram
höll att den stora tveksamhet han själv tidigare hade känt beroende på svårigheterna att basera 
en riksorganisation på sameföreningarna inte längre var ett avgörande hinder. Bildandet av 
Norske Reindriftsamers Landsforbund, NRL, 1947, en organisation enbart baserad på de ren-
skötande samerna i Norge, hade fått Park att uppmärksamma lappbyarna som administrativa 
enheter. Dessa var fasta enheter bland de renskötande samerna, enheter som fanns kvar så 
länge renskötseln bedrevs. De utgjorde därför ideala och stabila byggstenar för en framtida 
samisk riksorganisation. En riksorganisation var dessutom alldeles nödvändig om samerna 
skulle kunna stärka sin ställning i samhället. Det krävdes att samerna slöt sig samman, såg 
förbi skillnader sinsemellan och förenade sig. Endast genom ett enigt arbete inom en gemen
sam organisation skulle samerna kunna uppnå sina mål och endast genom personliga uppoff
ringar skulle en riksorganisation kunna förverkligas. Park uppmanade därför sameföreningar
na och lappbyarna att studera stadgeförslaget samt därefter gå in som medlemmar i den plane
rade riksorganisationen. Ett konstituerande landsmöte planerades till september 1949.198 

Responsen blev dock inte den Park hade hoppats på, vilket han besviket konstaterade i en 
ledare i SET. Endast ett fåtal lappbyar och sameföreningar hade anmält sig som medlemmar 
och det planerade landsmötet hade därför fått skjutas framåt i t iden. Han hoppades dock fort
farande att planerna skulle kunna förverkligas och uppmanade än en gång samerna att sluta 
upp bakom idén. Inte heller nu fick Park det gensvar han ville ha och han återkom därför vid 
flera tillfällen med förnyade uppmaningar till samerna där han betonade hur centralt det var att 
skapa en riksorganisation. Det var endast på detta sätt samerna skulle bli tagna på allvar och 
accepteras som en samtalspartner av statsmakterna. Fortfarande efter halvårsskiftet 1950 var 
dock intresset för S SR svalt bland samerna vilket var en stor missräkning för Park. Trots detta 
hade arbetsutskottet beslutat att kalla till ett landsmöte i Jokkmokk i oktober där den centrala 
frågan var konstituerandet av SSR.199 Beslutet gick helt emot Parks tidigare uttalanden att en 
riksorganisation inte kunde eller skulle bildas förrän samerna uppnått den politiska mognad 
och uppvisade det intresse som krävdes för att organisationen skulle kunna överleva. Park 
ansåg nu dock att det var centralt att en samisk riksorganisation bildades snarast: 

264 



Men det är ju så, att varje stor fråga måste i r egel ligga till sig och mogna, innan den kan förstås 
och omfattas av den stora allmänheten. Så är det tydligen även beträffande samernas riksorgani
sation. Med tanke härpå står det oss sålunda klart - trots oförståelsen i början - att alla lappbyar 
så småningom skola komma med, ty om rensamerna vilja bestå och även slå vakt om sin näring, 
renskötseln, och likaledes önska utfinna möjligheter för dess rationalisering och utveckling samt 
få den bästa tänkbara vinningen därav, så måste de ovillkorligen hålla samman och stödja varand
ra i alla avseenden.200 

De erfarenheter Park hade fatt i samband med köttbesiktningskommitténs betänkande och 
landsmötet 1948 hade uppenbarligen fått honom att ändra ståndpunkt. En riksorganisation 
kunde inte längre dröja oavsett om den inledningsvis kunde stödja sig på en bred samisk upp
slutning eller inte. Han hade hoppats kunna uppbringa ett brett stöd för riksorganisationen 
trots att han ännu inte ansåg tiden riktigt vara mogen för detta. Park misslyckades dock på den 
punkten men beslutade sig ändå för att gå vidare med planerna. En riksorganisation behövdes 
och skulle bildas, medlemmarna fick komma senare! 

Historiskt möte i skymundan - konstituerandet av SSR 1950 
Tisdagen den 3 oktober 1950 öppnades, trots alla problem, samernas Qärde landsmöte i Folk
högskolans lokaler i Jokkmokk. På mötets dagordning stod en rad frågor, däribland beskatt
ning av renskötseln, rovdjurs frågan, renstölder samt samernas bostadsfråga. Den främsta upp
giften var dock att fatta beslut i organisationsfrågan, att slutligen konstituera en samisk riks
organisation. Mötets ordförande Gustav Park kunde blicka ut på 39 samiska ombud när för
handlingarna inleddes. I sitt öppningsanförande betonade han betydelsen och det historiska i 
det steg samerna nu höll på att ta. De tre tidigare landsmötena hade samtliga tillkommit i ho
tande situationer och Park beskrev dem närmast som enstaka undantag av aktivitet bland sa
merna under en lång period av passivitet. En samisk riksorganisation var nödvändig för att 
samerna skulle kunna göra sina röster hörda och därigenom kunna föra fram sina åsikter. Det 
tidigare sättet att inhämta samernas åsikter, att renskötarna hördes inför lappfogden, förkasta
des som omodernt, odemokratiskt och ovärdigt. Genom sin nya riksorganisation skulle sa
merna kunna hävda sina åsikter och bli betraktade som fullvärdiga medborgare. Han berörde 
även det tvivel han tidigare hade känt, och i viss mån fortfarande kände, huruvida samerna var 
mogna för att bära upp arbetet inom en riksorganisation. Detta tvivel hade på sätt och vis be
sannats genom den klena uppslutningen vid mötet. Park hoppades ändå på en omsvängning 
och förbättring på denna punkt och han hyste förhoppningar om att ett framgångsrikt agerande 
från den nystartade riksorganisationens sida skulle kunna locka nya medlemmar. Om förbun
det på ett framgångsrikt sätt kunde hävda samernas åsikter skulle allt fler vilja gå in som 
medlemmar.201 

Landsmötet beslutade därefter att formellt konstituera Svenska Samernas Riksförbund, 
SSR. Park framhöll att genom bildandet av SSR hade "de svenska samerna tagit ett stort steg 
mot likställdhet med övriga svenska medborgare för att få bli betraktade som fullmyndiga 
svenska medborgare."202 Organisationens övergripande målsättning framgick i förbundets 
syftemålsparagraf: 

Svenska Samernas Riksförbund /S.S.R./ har till ändamål att tillvarataga och befrämja de svenska 
samernas ekonomiska, sociala, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till 
renskötselns fortbestånd och sunda utveckling.203 

SSR var en sammanslutning av lappbyar och sameföreningar, den var opolitisk och den strä
vade efter att förbättra samernas situation i samarbete med de svenska statsmakterna. Att för
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bundet inte skulle ses som en kamporganisation mot lappväsendet betonades speciellt. Vid 
mötet var sju lappbyar samt åtta sameföreningar representerade och dessa utgjorde den första 
medlemsstommen i S SR. Dessutom valdes ytterligare tre lappbyar samt två sameföreningar in 
som medlemmar under mötet. I spridningen på förbundets första medlemmar kunde både 
samerörelsens traditionella koncentration till de sydligare områdena samt den omsvängning 
mot ett allt större deltagande från samerna i de nordligare delarna av Norrbotten som höll på 
att ske utläsas. Ingen av lappbyarna i Norrbotten återfanns bland de byar som gått in som 
medlemmar i S SR. Som kontrast var fyra av sameföreningarna som var med och bildade riks
förbundet från Norrbotten liksom en av de föreningar som invaldes under mötet.204 De samer i 
Norrbotten som var mer engagerade i samepolitiska frågor var medlemmar i sameföreningar, 
medan lappbyarna ännu dominerades av en mer försiktig och konservativ inställning. 

Landsmötet 1950 var det första som inte hade tillkommit på grund av något överhängande 
hot eller större problem i behov av lösning. Mötet kunde därför genomföras i lugn och ro med 
bildandet av SSR som huvudpunkten på programmet. En följd av den odramatiska inramning
en var att den svenska pressen i mycket liten grad uppmärksammade det historiska mötet. Det 
var endast i mindre notiser, framför allt i lokaltidningarna, som nyheten om S SR: s bildande 
återgavs.205 

SSR visade sig omedelbart på den samepolitiska arenan. Samma år som det bildades ingick 
förbundet med en skrivelse till regeringen där åtgärder till stöd för rennäringen begärdes. SSR 
pekade på att priserna och efterfrågan på renprodukter låg på en låg nivå i kombination med 
dyrtider och anhöll därför om att importen av billigare renkött och renhudar från Finland 
skulle stoppas för att inte efterfrågan i Norrbotten skulle undergrävas ytterligare. Skulle dessa 
åtgärder inte kunna genomföras krävde förbundet ekonomiskt stöd till renskötseln liknande 
det stödjordbruket erhöll. Regeringen avslog dock SSR:s begäran. Förbundet ingick dessutom 
med ytterligare en framställan till regeringen, som snuddade vid långt mer djupgående och 
fundamentala frågor rörande renskötseln. Denna framställan berörde de kalbrännor och kal
huggningar som Domänstyrelsen under de närmast föregående åren hade utfört på renbetes
marker i Norr- och Västerbotten. SSR krävde ett stopp för denna verksamhet samt att renskö
tarna skulle tillerkännas ersättning för lidna förluster. Skrivelsen berörde dock även mer djup
gående rättighetsfrågor för renskötseln. Förbundet hävdade med hänvisning till 1928 års ren
beteslag omfattande rättigheter till de marker, både ovan- och nedanför odlingsgränsen, där 
renskötsel traditionellt hade utövats i de två länen.206 Dessa tankegångar utvecklades inte men 
gav en fingervisning om vilka frågor SSR skulle komma att ägna en stor del av sin uppmärk
samhet i framtiden. Redan samma år som bildandet inbegärdes också förbundets första re
missutlåtande, över en skrivelse från arméchefen där det föreslogs att renskötarnas befrielse 
från värnpliktstjänstgöring skulle upphävas. Kallelse utfärdades därför omgående till nästa 
landsmöte, vilket skulle hållas redan i mars 1951.207 SSR böljade omedelbart att försöka etab
lera sig som en instans som inte kunde kringgås när samepolitiska åtgärder skulle diskuteras. 
Genom den begränsade samiska uppslutningen bakom förbundet var SSR mer eller mindre 
tvunget att lyckas med denna målsättning. En aktiv och framgångsrik bevakning av samiska 
frågor var det säkraste sättet att nå ut och locka till sig de många lappbyar som ännu stod utan
för SSR. 

En parallell utveckling - samisk etnopolitisk mobilisering i Norden 
Andra världskriget fick en stor betydelse för den samepolitiska rörelsen. Detta gällde inte bara 
i Sverige utan även i de nordiska grannländerna fick kriget en stor betydelse för den etnopoli-
tiska mobiliseringen och organiseringen bland samerna. Förutom att samerna i Norge och 
Finland direkt berördes av kriget innebar krigsårens upplevelser även där en brytpunkt i sa
mepolitiken. 
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Regnor Jernsletten menar att den norska samepolitik som var rådande fram till andra 
världskriget, med starka inslag av förnorskningsåtgärder, var mycket starkt etablerad. Med 
sina rötter i socialdarwinism och nationalism hade den enligt honom en "stabilitet som bare et 
jordskjelv kunne rokke." Genom kriget och de uttryck som den nazistiska raspolitiken tog sig 
inträffade dock det "jordskjelv" som skulle komma att förändra den norska samepolitiken. 
Socialdarwinismen kunde inte längre utgöra den uttalade grunden för samepolitiken, ingen 
såg längre Finland som ett utrikespolitiskt hot och dessutom hade både samerna och kvänerna 
visat sin lojalitet mot Norge under kriget. Några omedelbara omsvängningar i den norska 
samepolitiken skedde dock inte. Drag från förnorskningspolitiken fanns fortfarande kvar un
der en lång period, men däremot hade politikens uttalade grunder förändrats, vilket öppnade 
för framtida reformer. Några av mellankrigstidens samiska företrädare trädde återigen fram 
och blev därmed en förbindelselänk mellan den tidigare och den nyvaknade samerörelsen. 
Norske Reindriftsamers Landsforbund/Norgga Boazosâpmelaccaid Riikkasearvi, NRL, bilda
des 1947 som den första samiska riksorganisationen i Norge. Organisationen utgick enbart 
från de renskötande samerna och var därmed en mer renodlad näringsorganisation.208 

Andra världskrigets politiska betydelse för samerna i Finland var än mer påtaglig. Fram till 
kriget hade inga samepolitiska organisationer bildats och den politiska mobiliseringen tycks 
ha varit mycket begränsad. I den finska politiken ägnades dessutom samerna mindre upp
märksamhet än i de nordiska grannländerna. I slutskedet av kriget evakuerades stora delar av 
den samiska befolkningen till Kalajoki i de centrala delarna av Finland. Detta medförde att 
olika samegrupper i Finland för första gången samlades på en och samma plats och därmed 
gavs en möjlighet att diskutera sin situation. Kriget och dess stora påverkan på samerna och 
deras livsstil hade medfört ett ökat medvetande om behovet av en organisatorisk bas för att 
hävda deras rättigheter. I april 1945 bildades därför Samii Litto som skulle tjäna som en riks
organisation för samerna i Finland. Under åren närmast efter kriget öppnades det även upp för 
en mer positiv och tillmötesgående politik gentemot samerna från de finska statsmakternas 
sida.209 

Kriget och dess direkta effekter på den samiska befolkningen i Norge och Finland medför
de även ett nyvaknat intresse i SET för samernas situation där. Insamlingar genomfördes 
bland samerna i Sverige för att bistå samerna i grannländerna. Under andra halvan av 1940-
talet ökade detta intresse ytterligare i tidningen och framför allt samernas organisering i Norge 
följdes med stort intresse.210 Synen på samerna som ett folk i flera länder böljade åter framfö
ras med större kraft vilket var en orsak till det ökade intresset. Ytterligare en bidragande orsak 
till det stora utrymme SET ägnade NRL och dess etablering var givetvis även att NRL utgjor
de en modell för uppbyggnaden av S SR och för att de aktiva samerna i Norge framhölls som 
en förebild för samerna i Sverige. 

Likheterna i utvecklingen för samerna i de nordiska länderna under 1940-talet är slående. 
Krigsåren innebar en omvälvning av den rådande ordningen där många etablerade föreställ
ningar och idéer föll. Samepolitikens grunder förändrades de tre länderna, om än den politiska 
praktiken under en lång period fortsatte i liknande banor som före kriget och i samma admi
nistrativa strukturer. Inte minst lappväsendets agerande i Sverige visade detta tydligt. Åren 
närmast efter kriget präglades av en växande etnopolitisk mobilisering bland samerna och 
samiska riksorganisationer etablerades i samtliga tre länder. Samerna i Sverige var sist med att 
bilda en riksorganisation trots att aktiviteten där varit större under mellankrigstiden än i 
grannländerna. SSR:s bildande var dessutom en utdragen och problemfylld process på grund 
av det ringa uttalade stöd förslaget att bilda en riksorganisation hade fått bland samerna. Dessa 
svårigheter för samerörelsen i Sverige antyder att den, både under mellankrigstiden och 1940-
talet, endast hade haft ett begränsat fotfäste. Ett mer omfattande och brett politiskt engage
mang kunde stundtals väckas, men detta var kortvarigt och aktionsinriktat. Under övriga tider 
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fanns det endast ett mer begränsat engagemang, med centrum i de sydligare sameområdena 
från Arjeplog och söderut. 

S SR modellerades alltså till en del efter NRL genom att de mer beständiga lappbyarna 
skulle utgöra grundpelarna i organisationen. Trots att renskötseln därigenom naturligt sattes i 
förgrunden för SSR var förbundets målsättningar vidare än sin norska förebild. SSR strävade 
inte enbart efter att företräda renskötselnäringen och dess intressen, förbundet ville agera som 
företrädare för alla samer. NRL formades däremot som en ren näringsorganisation. Vid bil
dandet av NRL hade dessutom de norska lappfogdarna spelat en aktiv roll. När bildandet av 
en riksorganisation började diskuteras mer på allvar bland samerna i Norge efter kriget fram
stod två olika fraktioner. Den ena ville att organisationen skulle omfatta alla samer och driva 
mera allmänna samiska frågor, medan den andra fraktionen ville bilda en näringsorganisation 
för de renskötande samerna. Det blev den senare gruppen som gick segrande ur denna diskus
sion. I dessa diskussioner hade lappfogdarna agerat för att organisationen skulle bli en mer 
renodlad näringsorganisation i stället för en mer allmän samisk intresseorganisation.211 Detta 
inflytande från lappväsendets sida saknades helt på den svenska sidan. Den långa perioden av 
spända relationer mellan Park och lapptjänstemännen i Norrbotten medförde att SSR snarast 
bildades i opposition till lappväsendet. Trots att det vid landsmötet betonades att riksförbundet 
inte skulle uppfattas som ett "kampmedel mot lappväsendet o. andra myndigheter" innebar 
den konfliktsituation som var rådande vid S SR: s bildande att organisationen i viss utsträck
ning fick ärva konflikterna mellan Park och lappväsendet.212 

Sammanfattande analys 
Perioden 1941-1950 var en omvälvande period för samerna och samerörelsen, liksom för det 
omgivande samhället. Första halvan av decenniet präglades av världskriget med dess effekter 
och genom den tyska ockupationen av Norge påverkades fjällrenskötseln på ett påtagligt sätt. 
Krigsåren signalerade även en förändring, en begynnande omvandling av den svenska same
politiken och de grunder den utgick ifrån. Den under kriget rådande borgfreden i Sverige 
tycks även ha påverkat samerörelsen, som intog en försiktigare hållning under den första hal
van av decenniet. Den djupa krisen inom renskötseln under 1930-talet, vars verkningar fortfa
rande var mycket kännbara för renskötarna, bör också ha medfört att de samiska kraven däm
pades. Inga större aktioner eller händelser präglade den första halvan av 1940-talet och det 
utredningsarbete som genomfördes av Lennart Berglöf under dessa år fick ett mycket positivt 
bemötande från samerna. Samerörelsen kan under därför närmast beskrivas som passiv under 
den första halvan av perioden. Trots detta breddades ändå samerörelsens bas sakta. Nya same
föreningar bildades och starten av Samernas Folkhögskolan innebar en positiv injektion för 
samerörelsen. Samerörelsen började nu dessutom på allvar fa fäste även i de nordligare delar
na av Norrbotten. 

När kriget började närma sig sitt slut började aktiviteten inom samerörelsen att öka. Den 
stora samedeputationen 1945 var ett exempel på denna utveckling och den markerade en ny 
fas för samerörelsen, som under den andra halvan av 1940-talet främst kan ses som aktiv. De 
reaktiva inslag som fanns, där landsmötet i Arvidsjaur 1948 är det tydligaste exemplet, pekade 
närmast mot att den pågående utvecklingen accelererades. När samerna samlades för sitt fjär
de landsmöte i Jokkmokk 1950 var det för att konstituera en samisk riksorganisation, Svenska 
Samernas Riksförbund, SSR. Trots att uppslutningen bland samerna ännu var svag när för
bundet bildades innebar detta steg att förutsättningarna för samerörelsen att agera på ett på
tagligt sätt hade förändrats och, på sikt, förbättrats. 

Under 1940-talet återfick renskötseln sin plats i centrum av samerörelsen. Näringen hade 
givetvis hela tiden behandlats och funnits i förgrunden i samerörelsens aktiviteter, men den 
under en lång period hade den pessimistiska synen på renskötseln och dess framtida utveck
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lingsmöjligheter varit dominerande. Diskussionerna hade främst kretsat kring hur övergången 
från renskötseln till andra näringar skulle underlättas och understödjas. Under 1940-talet var 
det däremot renskötseln i sig själv som stod i fokus. Park strävade på flera områden efter att 
skydda renskötselnäringens ställning som han ansåg vara hotad. Han började allt mer högljutt 
agera för att renskötseln skulle främjas, en näring han under 1930-talet själv hade betraktat 
som utdöende, åtminstone i vissa områden. Det var fortfarande hoten mot näringen som 
dominerade bilden, men nu ville Park strida för att bevara renskötseln och framför allt för att 
bevara den som en samisk näring. 

Förändringar inom renskötseln kom återigen att ha en direkt påverkan på samerörelsen och 
den politiska mobiliseringen. Krigsåren medförde stora förändringar för renskötselns organi
sation i de fyra nordbyarna. Renskötarna i dessa byar, vilka lappväsendet tidigare hade hänvi
sat till som goda och lojala renskötare, började nu opponera sig mot myndigheternas åtgärder. 
Trots att de tyska ockupationsmyndigheterna tillät de svenska samerna att beta sina renar i 
Norge sommartid i enlighet med renbeteskonventionen kunde den förkrigstida ordningen inte 
upprätthållas. De exceptionella förhållanden som rådde under kriget, med det mer eller mindre 
konstanta osäkerhetstillstånd som präglade renbetningen i Norge, medförde att renskötseln 
kom att bedrivas efter nya linjer. Lappväsendet hade förståelse för vissa mindre förändringar, 
men den stora genomgripande omstrukturering som nu skedde ville lappväsendet inte sank
tionera. Paradoxalt nog innebar krigsårens osäkra situation en större självständighet i närings
utövandet för de fyra nordbyarna eftersom lapp tjänstemännen inte längre kunde detaljkon
trollera sommarrenskötseln i Norge. Detta öppnade också ögonen för renskötarna, som nu såg 
att de kunde fatta egna beslut angående renskötseln utan inblandning från lapptjänstemännen. 
När lappväsendet efter kriget försökte tvinga renskötarna i nordbyarna att återgå till den för
krigstida organisationen av renskötseln kunde detta inte genomföras på grund av samisk 
opposition. I stället böljade samerna mobilisera sig politiskt och lappväsendets sista starka 
fäste i länet böljade falla. Den ekonomiska reorganiseringen av renskötseln i nordbyarna ledde 
därmed även till en politisk reorganisering. 

Det utredningsarbete som bedrevs av Berglöf bedrev under första halvan av decenniet var 
en överarbetning av de förslag som hade presenterats av 1930 års lapputredning samt Väster-
bottens- och Jämtlandsutredningarna. Hans betänkanden fick ett översvallande positivt be
mötande från samernas sida. Detta var en markant skillnad mot hur samerna hade reagerat på 
lapputredningens betänkande. Berglöfs arbete betraktade, till skillnad från lapputredningens, 
som ett stort framsteg för samerna. I grunden fanns det dock stora likheter mellan de bägge 
utredningsarbetena och inställningen till samerna var dessutom till största delen densamma. 
Det rörde sig om en paternalistisk syn på samerna, vilka fortfarande ansågs behöva en styran
de och hjälpande hand. Som en följd av detta synsätt ansåg Berglöf att det fanns ett behov av 
en stark myndighet som lappväsendet för att förvalta dessa frågor. Lappväsendet gavs därför 
en stark position i hans utredningsförslag. Den starka samiska kritiken mot lapputredningen 
och de egna förslag rörande hur renskötseln skulle organiseras som Gustav Park hade lanserat 
på landsmötet 1937 fick mycket litet genomslag i Berglöfs förslag. I praktiken innebar därför 
inte Berglöfs utredningar några större positiva förändringar för de renskötande samerna. I 
stället bibehölls de givna positionerna mellan lappväsendet och renskötarna. 

Det finns förutom den ovan nämnda försiktiga samiska hållningen under kriget flera troliga 
orsaker till varför Berglöfs betänkanden fick ett så positivt bemötande. Han presenterade en 
mer positiv syn på renskötselns framtid som stod i stark kontrast till de pessimistiska ton
gångarna under 1930-talet. Denna framtidstro, som delades av renskötarna själva, kan ha bi
dragit till att hans förslag mottogs bättre. Han visade dessutom i sina förslag rörande rensköt
selns organisering en större hänsyn till de pågående strukturförändringarna inom näringen. Att 
den extensiva renskötseln uttryckligen förespråkades i hans byordningsförslag är ett exempel 
på detta. Den mycket positiva samarbetsanda mellan renskötarna och utredningsmännen som 
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Berglöf förde in i utredningsarbetet utgör ytterligare en orsak till det välvilliga bemötandet 
från samernas sida. De renskötande samerna tycks ha känt sig mycket mer delaktiga i Berglöfs 
utredningsarbete genom att han bemödade sig med att inhämta renskötarnas åsikter i olika 
frågor, framför allt vid de tre sameriksdagarna som Berglöf kallade till för att diskutera sina 
utredningsbetänkanden. Dessutom ingick två samiska representanter, varav Park var en, i den 
grupp av experter som bistod Berglöf i hans arbete. Genom dem och genom sameriksdagarna 
gavs samerna synbarligen en större möjlighet att diskutera de frågor som behandlades av 
Berglöf och att påverka innehållet i betänkandena. 

Möjligheterna till detta var dock i realiteten begränsade. Framför allt sameriksdagarna 
framstår som relativt betydelselösa tillställningar där sameombuden först vid inledningen av 
mötet fick de betänkanden som skulle diskuteras och därmed gavs små möjligheter att sätta 
sig in i och förbereda de aktuella frågorna. Vid de två första sameriksdagarna var det dess
utom de färdiga betänkandena som skulle diskuteras, vilket innebar att mötesdeltagarna inte 
alls kunde påverka innehållet. Lars Thomassons liknelse mellan sameriksdagarna och lapp
fogdemöten i stor skala är synnerligen träffande. Samerna hördes i en rad olika frågor som de 
var obekanta med, och oförberedda inför, och därmed var det även lättare att fa deras godkän
nande. Det intryck av medinflytande och av att samernas åsikter spelade en framträdande roll 
när dessa beslut fattades var en effektiv politik för att förhindra kritik. En av de fa som ställde 
sig kritisk till förfarandet var Jonas Åhrén, men han tycks ha stått relativt ensam. Genom att 
den självklare samiske ledaren, Park, inte framförde några invändningar eller någon kritik mot 
förslagen utan tvärtom berömde dessa i varma ordalag saknades dessutom en ledande person 
som kunde samla samerna bakom kritiska synpunkter. Berglöfs utredningar bidrog därför till 
att passivisera samerna och samerörelsen. 

Den för samerörelsen mest betydande enskilda händelsen på det samepolitiska området un
der perioden var 1946 års köttbesiktningskommittés granskning av renslakten. Kommittén 
presenterade sitt betänkande i november 1947 och det kom som en mycket negativ överrask
ning för många samer. De traditionella samiska slaktmetoderna förkastades helt, bortsett från 
vissa undantag rörande husbehovsslakt, och även köttets hanterande efter slakt ansågs vara 
undermåligt i många fall. Kommittén föreslog därför en fullständig omläggning av renslakten, 
som skulle ske med slaktmask och vid speciella slakterier. Samerna hade helt saknat repre
sentation i köttbesiktningskommittén och hade ingen inblick i kommitténs arbete. Följaktligen 
saknades även samiska åsikter i betänkandet, vilket dominerades av vetenskaplig rationalitet. 
Där fanns ingen plats för samisk tradition och kultur eller för samisk sakkunskap. Något in
tresse för en dialog med renskötarna i dessa frågor fanns inte. Betänkandet fick en stor bety
delse för samerörelsen. Landsmötet 1948 tillkallades för att diskutera betänkandet och detta 
markerade inledningen på den process som ledde fram till bildandet av SSR 1950. 

Under den andra halvan av decenniet böljade samepolitiken återigen ha en mobiliserande 
effekt för samerörelsen och vid sidan av köttbesiktningskommitténs betänkande var det åter
igen främst länsstyrelsernas och lappväsendets agerande som kom att skapa de största samiska 
reaktionerna. Trots att andra världskriget på många sätt innebar en brytpunkt i svensk same
politik, var det en långsam förändringsprocess som hade startat. Lappväsendets inställning till, 
och politik gentemot, de renskötande samerna förändrades inte påtagligt under åren närmast 
efter kriget. Trots att rastänkande, socialdarwinism och den därpå grundade "lapp skall vara 
lapp"-ideologin inte längre kunde utgöra den officiella grundvalen för samepolitiken efter 
kriget, fanns mycket av dessa tankegångar uttalat kvar i lappväsendets inställning gentemot 
samerna. Några större förändringar var heller inte att vänta eftersom den personella kontinui
teten i till exempel Norrbotten var stor. Landssekreterare Sundberg, som under mer än 30 år 
hade varit föredragande i s amefrågor vid länsstyrelsen, pensionerades visserligen 1948, men 
inga andra förändringar skedde. Lappfogdarna, som hade böljat tjänstgöra i lappväsendet i 
slutet av 1920-talet och i böljan av 1930-talet, satt kvar på sina tjänster. Utan större personella 
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förändringar var heller inte några påtagliga attitydförändringar att förvänta på kort sikt. Där
med fortsatte även lappväsendets försök att styra renskötseln och att begränsa renskötarnas 
handlingsutrymme. Park menade att lapptjänstemännen fortfarande försökte utestänga samer-
na från den samepolitiska arenan. Förslag från renskötarnas sida förkastades i regel av lapp
fogdarna vilket förhindrade en dialog mellan parterna. 

Lappväsendets fortsatt starka ställning visade sig vid flera tillfällen under perioden. De två 
viktigaste frågorna som fördes fram av samedeputationen 1945 kan användas som exempel på 
detta. Genom den tolkning av föreskrifterna rörande bymedlemskap i renbeteslagen som gjor
des av lappfogdarna i Västerbotten och Norrbotten skapades en skarpare gränsdragning mel
lan renskötare och icke renskötare, där gruppen renskötare begränsades ytterligare. Den juri
diska prövningen av dessa fall, med prejudicerande domar från Högsta Domstolen i två av 
dem, innebar att lappväsendets tolkning slogs fast. Detta medförde att möjligheterna för mind
re renskötare att hålla sig kvar inom näringen inskränktes. Endast en lagändring hade kunnat 
förändra situationen, men trots de starka farhågor som framfördes av samedeputationen röran
de eventuella följdverkningar för renskötseln till följd av denna lagtolkning skedde ingen för
ändring. Lappväsendets tolkning i frågan fick stå fast. I beskattningsfrågan agerade länsmyn
digheterna aktivt för att motverka de krav som framfördes från samerna. Inledningsvis berörde 
de samiska klagomålen främst de höga nivåerna på beskattningen av renskötarna i Norrbotten. 
Frågan om undantaget från deklarationsplikten för renskötarna framfördes dock allt oftare och 
detta blev i allt större utsträckning en värdighetsfråga. Samerna ville ha samma rättigheter och 
skyldigheter som övriga medborgare. Från statsmakternas sida framhölls befrielsen från dek
larationstvånget som ett privilegium för renskötarna. Park såg den däremot som en bidragande 
orsak till att samerna inte fick en jämställd position med övriga medborgare. Frågan om nivån 
på beskattningen i Norrbotten samt undantaget från deklarationsplikten utgjorde de centrala 
punkterna i samedeputationens framställning till finansministern. Här visade sig dock 
länsmyndigheternas starka ställning i samefrågor än en gång. Deras avstyrkande remissyttran
den avväijde förändringar. Länsmyndigheternas åsikt att renskötarna ännu inte var mogna att 
själva deklarera accepterades på regeringsnivå som en godtagbar förklaring till varför detta 
undantag skulle bibehållas. 

Ett konstant orosmoln för lapptjänstemännen i Norrbotten var dock Parks starka kritik av 
deras agerande. Efter kriget utsattes Park därför återigen för mycket starka attacker från lapp
tjänstemännen. Syftet med angreppen var desamma som tidigare. Hans kunskaper och avsikter 
ifrågasattes, samtidigt som försök gjordes att försvaga och undergräva hans ställning gentemot 
de centrala myndigheterna och samerna. Den allvarligaste attacken mot Park, och därmed 
även mot samerörelsen, kom 1949 när lappfogdarna i Norrbotten agerade för att få statsbidra
get till SET indraget, med hänvisning till att han ofta använde tidningen för att framföra osak
lig kritik av lappväsendet. Hade lappfogdarna lyckats i sitt uppsåt är det tveksamt om tidning
en skulle ha kunnat fortsätta att komma ut, vilket skulle ha varit ett allvarligt slag för same
rörelsen. Lappfogdarnas huvudsyfte var att tysta den allt mer besvärande kritiken från Park, en 
kritik som hade framförts i SET under en lång tid. Attacken kan dock även indirekt ha varit 
riktad mot planerna på att bilda SSR, planer som presenterades vid denna tid. En samisk riks
organisation under ledning av Park skulle vara en stark kritiker av lappväsendet och ett oros
moment för den normala verksamheten. Det är därför troligt att lappfogdarna hoppades kunna 
sätta käppar i hjulen för dessa planer. Liksom tidigare hade de skarpa attackerna mot Park 
snarast en omvänd effekt. Stödet för honom, och för tidningen, ökade. 

I frågan om konkurrens rörande markanvändningen framstod det tydligt att jordbruks
näringen inte längre var en lika allvarlig konkurrent till renskötseln. Konflikterna mellan nä
ringarna blev inte så stora att de bidrog till en politisk mobilisering eller till politiska aktioner. 
Däremot började nu frågor kring samernas rätt till land och vatten att behandlas i större ut
sträckning, liksom frågan om industriella intrång på renbetesmarkerna. Park kritiserade till 
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exempel att den rätt att nyttja, land och vatten som tillförsäkrats renskötarna i renbeteslagen 
kallades för ett privilegium. Han menade att det här rörde sig om en rätt grundad i u rminnes 
hävd genom det långa samiska utnyttjandet av markerna. Det var därför inte korrekt att prata 
om detta som ett privilegium förlänat av staten. Park uppfattade det som att denna samiska rätt 
i allt större utsträckning var hotad och han agiterade för att samernas ställning skulle stärkas. 
Han ansåg att renskötseln hade fått tolerera allt större inskränkningar av betesmarkerna, 
många gånger utan att erhålla någon ersättning, vilket han betraktade som en stor orättvisa. 
Renskötare i Rautasvuoma och Kaalasvuoma agerade nu också för första gången för att få 
ersättning för det intrång som anläggandet av järnvägen, gruvor och större samhällen i områ
det hade inneburit för renskötseln i dessa byar. Sammantaget riktades det dock fortfarande en 
relativt liten uppmärksamhet mot den ekonomiska moderniseringens effekter på rennäringen. 
Till exempel omnämndes fortfarande inte Suorvadammen, trots att en tredje omfattande regle
ring genomfördes i böljan på 1940-talet. 

Ett avsevärt större intresse än tidigare ägnades under perioden åt den samiska kulturen och 
den kulturella reorganisering som höll på att ske. Denna påverkades av de pågående samhälls
omvälvningarna, där en liten minoritetskultur av förståeliga skäl hade svårare att bevara sin 
ställning. Vad den samiska kulturen egentligen var och innehöll böljade diskuteras under pe
rioden, liksom hur den skulle kunna bevaras. De djupgående effekterna av tvångsförflyttning
arna av nordsamer till sydligare sameområden i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland upp
märksammades också i detta sammanhang. Tvångs förflyttningarna hade inte enbart haft en 
inverkan på renskötseln i de mottagande områdena, även samiskt språk och samisk kultur på
verkades påtagligt. Detta var därmed ytterligare en oväntad effekt av tvångs förflyttningarna 
som statsmakterna inte hade förutsett. Same Ätnam, SÄ, bildades 1945 med både samer och 
samevänner som medlemmar och organisationen skulle arbeta för att främja den hotade sa
miska kulturen. Trots att dessa hot framhölls i drastiska ordalag betonades även viljan att age
ra för att motverka denna utveckling. Genom bildandet av SÄ och SSR:s tillkomst fem år se
nare, var situationen inte entydigt negativ. Den samiska framtiden beskrevs med förhoppning, 
trots farhågor. De kulturella frågorna intog nu en mer central position än tidigare i samerörel
sens agerande. 

Även de samiska skolorna ägnades ett stort intresse. De förbättrade utbildningsmöjlighe
terna för samerna, dels i form av moderniserade nomadskolor med en förbättrad undervisning, 
dels i form av förstärkta möjligheter till en vidareutbildning genom tillkomsten av Samernas 
Folkhögskola 1942, uppmärksammades. Detta innebar samtidigt att det svenska inflytandet 
blev större genom att undervisningen till största delen skedde på svenska. Förändringarna på 
skolans område mottogs dock inte väl på alla håll. Förutom kritik enligt "lapp skall vara 
lapp'Minjen, som framfördes av lapptjänstemän i Norrbotten, möttes de samiska skolorna 
även av en ny typ av kritik. De anklagades för att vara alltför segregerande och för att deras 
målsättning skulle vara att kvarhålla samerna som renskötare med en lägre utbildningsnivå. 
De samiska skolorna borde därför avskaffas eller öppnas upp för andra elever och samerna 
borde enligt denna linje assimileras. Park agerade dock för att slå vakt om samernas skolor. 
När nomadskolorna nu hade moderniserats enligt de samiska önskemålen fanns det ingen or
sak att avskaffa dem. Han framhöll dessutom skolornas viktiga kulturbevarande funktion. 

Under den första halvan av 1940-talet fortsatte Park att utnyttja den mer aktionsinriktade 
strategi som han hade etablerats under det föregående decenniet. Han strävade inte på samma 
sätt som Tomasson efter att stimulera intresset för samiska organisationer och han hade en 
mer pragmatisk inställning till de organisatoriska målen för samerörelsen. Detta gällde fram
för allt planerna på att bilda en samisk riksorganisation. Park ansåg att det lokala intresset 
bland samerna fortfarande var alltför begränsat. De sameföreningar som fanns var alltför fa 
och dessutom alltför svaga för att kunna bära upp en riksorganisation. Först när engagemanget 
fått ett starkare fäste lokalt kunde några mer övergripande målsättningar eftersträvas. Han 
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agerade heller inte för att aktivt stimulera eller uppmuntra till en ökad organisering. Detta var 
enligt honom något som med nödvändighet behövde fa växa fram organiskt, där lokalsam
hällets egna aktörer var de pådrivande. Här såg Park mycket positivt på verksamheten vid 
Samernas Folkhögskola som i hans ögon även fungerade som en etnopolitisk utbildnings
instans. Där samlades unga samer som genom undervisning och utökade kontakter fick en 
större insikt i samernas situation och en bättre kunskapsbas att agera utifrån. Detta förde de 
sedan med sig till lokalsamhället. Park var övertygad om att Folkhögskolans verksamhet på 
sikt skulle medföra ett bredare engagemang bland samerna och han var beredd på, och mena
de själv att det var nödvändigt, att invänta denna utveckling. Han ansåg att den inte kunde 
tvingas fram eller påskyndas i någon större utsträckning. 

Som utsedd expert i Berglöfs utredningsarbete hade Park själv en möjlighet att försöka in
fluera utformningen av de förändringar som skedde på det samepolitiska området under den 
första halvan av 1940-talet. Park utnyttjade dock inte denna möjlighet utan välkomnade i 
stället Berglöfs betänkanden vilka han betraktade som mycket positiva för samerna. Park 
tycks här ha låtit sin positiva relation till Berglöf influera sitt ställningstagande i sakfrågorna. 
Detta var diametralt motsatt hur han hade behandlat lapputredningens betänkande och andra 
förslag från länsmyndigheterna i Norrbotten. Där lät han konflikterna med lappfogdarna och 
landssekreterare Sundberg ytterligare förstärka de kritiska synpunkterna på lapputredningens 
betänkande. Person gick än en gång före sak. Park tycks dock förändra sin positiva syn på 
Berglöfs utredningsarbete under andra halvan av 1940-talet. Trots att han inte framförde nå
gon uttalad kritik mot Berglöf, finns ändå antydningar om att han hade omvärderat dennes 
arbete. En sådan var att sameriksdagarna, vilka han tidigare jämställde med landsmötena 1918 
och 1937, vid landsmötet 1948 hade förpassats till en andrarangsroll. De räknades inte längre 
in i kronologin över de samiska landsmötena. 

Under andra halvan av 1940-talet förändrades den politiska strategin. Park uppvisade ett 
större intresse för att mobiliseringen och organiseringen skulle ta fart. Uppenbarligen blev han 
allt mer medveten om svårigheterna att utan en riksorganisation få centralmaktens uppmärk
samhet och att kunna hävda samernas ställning gentemot länsmyndigheterna. Statsmakterna 
krävde fasta organisationer som var stabila och kunde fungera som en samtalspartner under en 
längre period, det krävdes en kontinuitet i verksamheten för att en samisk organisation skulle 
framstå som ett trovärdigt alternativ som remissinstans. När köttbesiktningskommittén pre
senterade sitt betänkande 1947 blev detta problem satt på sin spets. Förslagen i betänkandet 
ansågs kunna ha så allvarliga följder för renskötseln att det var väsentligt att samernas inställ
ning till dessa framfördes till regeringen, innan den fattade något beslut. Park lyckades med 
kort varsel sammankalla ett landsmöte med överraskande god uppslutning med tanke på den 
ringa förberedelsetiden. Mötet blev till sina yttre former långt mer begränsat än sina före
gångare. På grund av de snäva tidsramarna fanns inga möjligheter att söka statsbidrag och 
landsmötet genomfördes därför som ett representantmöte dit lappbyarna och sameföreningar
na fick skicka företrädare. Mötet blev en skarp vidräkning med utredningsbetänkandet och 
utgjorde dessutom ytterligare ett kapitel i konflikten mellan Park och lapptjänstemännen. 

Under mötet kom även organisationsfrågan att tas upp till diskussion. Utredningsbetänkan
det och det snabbinkallade landsmötet påvisade på ett mycket påtagligt sätt behovet av en 
rikstäckande sameorganisation. Att med kort varsel sammankalla ett landsmöte vaije gång 
frågor av större vikt blev aktuella var en omöjlighet. Mötet beslutade därför att tillsätta ett 
arbetsutskott, där bland andra Park ingick, för att arbeta med denna fråga. Genom landsmötet 
inleddes därmed en process, med bildandet av en samisk riksorganisation som slutmål. I okto
ber 1948 samlades arbetsutskottet för att dra upp riktlinjerna för riksorganisationen. Det lokala 
engagemanget bland samerna, till exempel manifesterat genom sameföreningar, var ännu be
gränsat vilket betraktades som ett problem. I ett försök att komma runt detta beslöt arbetsut
skottet att den tilltänkta riksorganisationen, med Norske Reindriftsamers Landsforbund, NRL, 
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som förebild, skulle baseras på lappbyarna. Genom att dessa var fasta och bestående admi
nistrativa enheter skulle därmed en stabilare bas skapas för organisationen. Att skapa ett in
tresse bland samerna för dessa planer var dock problematiskt. Trots att det gick två år från 
arbetsutskottets möte fram till landsmötet i Jokkmokk i oktober 1950, var det endast ett be
gränsat antal sameföreningar och lappbyar som hade slutit upp och anmält sig som medlem
mar i den samiska riksorganisation som skulle bildas vid mötet. 

Trots att de kriterier Park själv tidigare ställt upp för att en riksorganisation skulle kunna 
bildas ännu inte hade uppfyllts, konstituerades SSR vid landsmötet i Jokkmokk. Att invänta 
de rätta förutsättningarna var inte längre möjligt. Park försökte nu i stället skapa förutsättning
ar för SSR och han hoppades att förbundets verksamhet skulle övertyga alla tveksamma att 
detta var rätt väg att gå. Att ett remissyttrande inbegärdes från förbundet redan samma år som 
bildandet visade omedelbart vilken viktig uppgift organisationen hade att fylla. Genom om
ständigheternas makt tvingades pragmatikern Park agera för att åstadkomma något han ännu 
inte trodde på, något som idealisten Tomasson hela tiden hade trott på men inte hade lyckats 
åstadkomma: en samisk riksorganisation. En femtioårsperiod då samerörelsen arbetat för att 
etablera sig på den samepolitiska arenan hade därmed avslutats och rörelsen gick nu in i en ny 
fas i sin utveckling. 
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Kapitel 8 - Från fogdemakt till folklig mobilisering, same
rörelsen i Sverige 1900-1950 

Det finns också i vårt 1900-tal inslag av både kolonialism och rasism i statsmakternas förhållande 
till samerna. Det behöver inte vara liktydigt med rasism i dagens mening, snarare ett uttryck för 
attityder och åtgärder i god tro, om man vill se det positivt. Myndigheter har med andra ord alltid 
vetat bäst vad som gagnade samerna, för att samerna själva rätt skulle förstå sin samhällsuppgift 
och veta sin plats och för att också skydda deras kultur mot assimilation och utplåning. Men det 
har ofta skett så onyanserat och uppfordrande, att det för samerna ibland känts både kränkande 
och förödmj ukande.1 

Lars Thomassons karakteristik av den svenska samepolitiken under 1900-talet fångar på ett 
mycket träffande sätt upp den grundtanke som utgjorde basen för "lapp skall vara lapp"-
politiken. Inte minst under avhandlingens undersökningsperiod var dessa tankegångar fram
trädande hos statsmakterna. Samerna skulle skyddas, men eftersom de själva inte ansågs för
stå sitt eget bästa skedde detta i många fall mot deras egna uttalade åsikter. Den grundläggan
de inställningen var att samernas och renskötselns behov bäst tillgodosågs av statsmakternas 
representanter och då framför allt lapptjänstemännen, vilka betraktades som de främsta exper
terna i samiska frågor på en lokal och regional nivå. Samerna möttes av denna syn i sina kon
takter med myndigheterna och detta var en av orsakerna till att den etnopolitiska mobilise
ringen inleddes. 

Den första halvan av 1900-talet kan närmast betraktas som en tillväxtperiod för samerörel
sen i Sverige, då den böljade etablera sig mer definitivt och fa fotfäste i hela det samiska om
rådet. Det var en process av långsam tillväxt och mognad för samerörelsen där många och 
stora hinder skulle övervinnas. Utvecklingen var inte linjär utan perioder med mer omfattande 
politisk mobilisering förbyttes i perioder med låg aktivitet. Varje våg av etnopolitisk mobilise
ring skedde dock på en bredare bas än den föregående varför utvecklingen under perioden kan 
sägas ha skett stegvis, där samerörelsen i små språng successivt flyttat fram sina positioner. 

Samerörelsens framväxt och utveckling 
Den etnopolitiska mobiliseringen bland samerna i Sverige kan sägas ha tagit sin början vid 
sekelskiftet 1900. Då inleddes en period av omfattande aktivitet bland samerna i Västerbotten, 
där protester mot renbeteslagstiftningen framfördes och alternativa samepolitiska lösningar 
presenterades. Två av de ledande same företrädarna under dessa år var Elsa Laula och Torkel 
Tomasson. År 1904 utmynnade denna aktivitet i att de första samiska organisationerna i 
Sverige bildades. I augusti detta år konstituerades Lapparnes Centralförbund som skulle fun
gera som en samisk riksorganisation. Initiativet kom från Västerbottenssamerna och det var 
också där som den första samiska lokalföreningen bildades en månad senare när Fatmomakke 
lappförening bildades. Föreningen i Fatmomakke följdes av ytterligare tre lokalföreningar i 
länet. Mobilisering i Västerbotten spred sig både norr- och söderut. En sameförening bildades 
i Jämtland och planer fanns även att bilda föreningar i Arjeplog och Arvidsjaur men dessa 
tycks aldrig ha förverkligats. I Centralförbundets regi startades även utgivningen av den första 
samiska tidningen i Sverige, Lapparnes Egen Tidning, LET. Föreningsbildandet markerade 
dock slutfasen för denna period av etnopolitisk mobilisering bland samerna. Redan 1905 upp
hörde LET och Centralförbundet samt alla lokalföreningar utom en lade ner sin verksamhet. 
Samerörelsen kan under dessa intensiva år under början av 1900-talet karaktäriseras som re
aktiv under inledningsfasen. Det var reaktioner mot 1898 års renbeteslag som låg bakom de 
första aktionerna, men samerörelsens styrka växte och genom bildandet av samiska organisa
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tioner hade rörelsen definitivt övergått i en aktiv fas. I samband med föreningsbildandet bör
jade dock kraften ebba ur samerörelsen och aktiviteten böljade ersättas av passivitet. Från 
1906 och ett decennium framåt var aktiviteten bland samerna låg. 

En ny våg av politisk aktivitet bland samerna inleddes 1917. Det landsmöte som arrangera
des av samerna i Norge detta år tjänade som en viktig inspirationskälla för den nyvaknade 
samerörelsen i Sverige. Dessutom förberedde regeringen en proposition med förslag till vissa 
ändringar av renbeteslagen, en proposition som bland annat föreslog förbud för renskötare att 
uppföra fasta bostäder på kronans mark. De ledande sameföreträdarna lyckades emellertid 
uppbringa ett stöd för sin linje bland riksdagsledamöterna som röstade för att stora delar av 
propositionen skulle skjutas upp till dess samerna givits möjlighet att granska och kommente
ra denna. I februari 1918 arrangerades det första samiska landsmötet i Sverige i Östersund och 
huvudsyftet var just att diskutera förslagen i propositionen. Mötet blev en stark politisk mani
festation från samerna, som framstod som ett minoritetsfolk med en vilja att få inflytande över 
sin situation. Samerörelsen upplevde till följd av landsmötet en ny stark våg av mobilisering 
och entusiasm. Mötet beslutade att återigen bilda en samisk riksorganisation, Lapparnas 
Centralförbund, och dessutom bildades åtta nya samiska lokalföreningar under tiden närmast 
före och efter landsmötet. En indirekt följd av mötet var att utgivandet av en samisk tidning, 
Samefolkets Egen Tidning, startades av Torkel Tomasson på hösten 1918. Året därpå tillsattes 
en ny utredning i samefrågan, 1919 års lappkommitté, och efter en riksdagsmotion av Carl 
Lindhagen tillsattes även samiska ledamöter i kommittén. 

Trots dessa positiva tendenser blev situationen för samerörelsen snabbt svår. Mobilisering
en var begränsad till samma områden som i början av 1900-talet, om än med en starkare för
ankring i södra Norrbotten. Till största delen stod dock samerna i Norrbotten återigen utanför 
samerörelsens aktiviteter vilket var en försvagning. Detta medförde att lokalföreningarna var 
för få och för små för att kunna bära upp Centralförbundet och när regeringen inte var villig 
att stödja förbundets verksamhet genom att bevilja lotteritillstånd lades det ner 1923, utan att 
egentligen ha bedrivit någon verksamhet under sin femåriga existens. Samma år avbröt även 
lappkommittén sitt arbete i förtid och kommitténs betänkande rörande renskötseln kom inte att 
läggas till grund för en ny renbeteslag. SET hade dessutom stora ekonomiska problem, men 
tidningen kunde räddas genom att statsbidrag utverkades till dess verksamhet från och med 
1922. Perioden kring landsmötet kan samerörelsen närmast beskrivas som reaktiv i sitt age
rande. När rörelsen sedan skulle övergå till ett mer aktivt och självständigt agerande under de 
första åren av 1920-talet misslyckades det och en växande passivitet böljade återigen sprida 
sig bland samerna. Denna passivitet var även tydlig i SET. Tomasson var där mycket försiktig 
i sin kritik av statsmakternas agerande, dels beroende på besvikelse över samerörelsens miss
lyckande under de föregående åren, dels på grund av rädsla att förlora statsbidraget till tid
ningen. Passiviteten var påtaglig i förhållande till det arbete med att avsluta lappkommitténs 
arbete som utfördes av enmansutredaren Johan Widén. Trots att samiskt deltagande saknades i 
utredningsarbetet var Tomasson återhållsam i sin kritik. 

Mot slutet av 1920-talet böljade passiviteten sakta att brytas. I samband med propositionen 
till ny renbeteslag som lades fram 1928 framförde Tomasson en starkare kritik. Denna rikta
des främst mot de förstärkta maktbefogenheterna för länsmyndigheterna och mot begräns
ningarna av vilka samer som hade rätt att utöva renskötsel. Även i samband med införandet av 
nya byordningar i Norrbotten och Jämtland 1927 respektive 1929 var samerna mer aktiva och 
framförde en starkare kritik. Det var dock utvecklingen i Arjeplog som kom att vara motorn i 
en ny våg av samisk mobilisering. Rätten för samer i Sverige att föra sina renar på sommar
betning i Norge hade länge diskuterats mellan länderna och 1919 undertecknades en renbetes
konvention som i detalj reglerade denna rätt. Konventionen innebar en begränsning av de 
svenska samernas betesrättigheter i Norge, något som framför allt drabbade samerna i de fyra 
nordligaste lappbyarna. De tilläts nu endast föra ett begränsat antal renar till betesmarkerna i 
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Norge, ett antal som klart understeg det som fanns i byarna. För att lösa problemet inleddes 
redan samma år som konventionen undertecknades omfattande tvångsförflyttningar av ren
skötare och renar från nordbyarna, och då framför allt från de båda lappbyarna i Karesuando, 
till sydligare lappbyar inom länet. 

Det var framför allt inflyttningarna till Arjeplog som fick stora följder, initiait endast lokalt 
för renskötseln i området, men sedermera för hela samerörelsens utveckling. De inflyttande 
Karesuandosamernas renskötsel var mer extensiv än den som bedrevs i Aijeplog vilket skapa
de problem. Flera av Karesuando familj erna hade stora renhjordar och den friare extensiva 
metoden innebar att dessa sög upp Aijeplogssamernas mindre hjordar. På grund av detta bör
jade renskötseln i området successivt utvecklas i mer extensiv riktning. Redan 1923 böljade 
Arjeplogssamerna protestera mot Karesuandosamernas renskötsel. Gustav Park, som själv 
hade sin familj i Aijeplogsområdet och två bröder som vara aktiva renskötare där, trädde in 
och stödde och hjälpte till med dessa aktioner. Länsmyndigheterna bemötte protesterna och 
förringade till största delen problemen. Målsättningen var att Karesuandosamerna skulle lägga 
om sin renskötsel i enlighet med den intensiva som var rådande i området och denna föränd
ring höll enligt lapptjänstemännen också på att genomföras. I kombination med att renhjor
darna växte i storlek i området under hela 1920-talet fördjupades problemen och även skogs-
samerna i Arvidsjaur drabbades. Trots att situationen förvärrades vägrade länsmyndigheterna 
fortfarande att betrakta detta som ett problem och agerade på ett påfallande svagt sätt för att 
genomdriva de förändringar i renskötselmetoden hos de inflyttande Karesuandosamerna som 
de formellt krävde. 

Det ökande renantalet i socknen och de ökande problemen inom renskötseln som delvis be
rodde på detta medförde att länsmyndigheterna 1931 drog slutsatsen att det var nödvändigt att 
tillgripa tvångsslakt för att minska renantalet. Tvångsslakten drabbade både inflyttade Karesu-
andosamer och gamla Arjeplogssamer och möttes av mycket starka samiska protester. I spet
sen för de samiska protesterna stod än en gång Park och tvångsslakten blev inledningen till en 
lång period av mycket skarpa konflikter mellan honom och lapptjänstemännen. Park kritisera
de i skarpa ordalag lappväsendets och länsstyrelsens agerande i frågan. På våren 1932 avbröts 
slakten i förtid. Att slakten avbröts innebar inte att konflikten upphörde, den flyttade sig en
dast till nya arenor. Konflikten kom dessutom i stor utsträckning att koncentrera sig kring 
lagtolkningsfrågor Länsmyndigheternas agerande anmäldes 1932 till JO av de drabbade sa-
merna och det var Park som stod bakom aktionen. Länsmyndigheternas agerande ifrågasattes 
kraftigt liksom lappväsendets existensberättigande som myndighet. Dessutom ifrågasattes 
länsmyndigheternas tolkningar av renbeteslagens och byordningarnas föreskrifter. Park för
sökte här föra fram en tolkning av föreskrifterna som enligt honom låg mer i linje med den 
faktiska utvecklingen inom näringen. JO lämnade emellertid anmälan utan åtgärd. 

Tvångsslakten innebar också en påtaglig skärpning i tonen av Tomasson i SET. Han inten
sifierade från 1932 kritiken mot länsmyndigheterna och lanserade dessutom i en rad artiklar 
ett omfattande program för att i grunden förändra den svenska samepolitiken. Tomasson ville 
skapa ett större handlingsutrymme för samerna och att en större tilltro skulle sättas till samer-
nas förmåga att delta i samhällslivet och i administreringen av renskötselnäringen. Han beto
nade dessutom med skärpa att samefrågan inte enbart kunde utgöras av renskötseln, näringen 
kunde endast ge försöijning åt en krympande andel av den samiska befolkningen och de övri
ga behövde därför annan försöijning. Tomasson betonade därför kolonisationsfrågans bety
delse som en lösning för de samer som slogs ut från renskötseln. Hans artiklar och den pågå
ende konflikten i Aijeplog utgjorde grunden för en bred samisk opinionsyttring i de sydligare 
sameområdena. En lång rad opinionsmöten runt om i södra Norrbotten, Västerbotten och 
Jämtland ställde sig bakom Tomassons förslag och krävde stöd för renskötseln. I november 
1933 reste en samisk deputation, den så kallade lappdeputationen, ner till Stockholm för att 
framföra de samiska kraven. Deputationen, där både Tomasson och Park ingick, fick ett posi
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tivt bemötande från de regeringsföreträdare de fick träffa, men på grund av ett uttalat mot
stånd mot de samiska kraven från länsmyndigheterna i de tre länen vidtog regeringen inga 
åtgärder. 

Parallellt med konflikterna bedrevs ett utredningsarbete i Norrbotten. Den problematiska 
situationen inom renskötseln i Arjeplog var huvudorsaken till att en ny utredning tillsattes 
redan 1930 för att se över renskötselns situation i Norrbotten, 1930 års lapputredning. Några 
samer ingick inte i utredningsarbetet. Utredningen kom att bli mycket omdiskuterad och kriti
serad från samiskt håll, inte minst på grund av konflikterna mellan samerna i Arjeplog och 
länsmyndigheterna. När lapputredningen presenterade sitt betänkande 1936 möttes det av 
stark samisk kritik, framför allt levererad av Tomasson och Park. De menade båda att utred
ningen negligerat samiska synpunkter och samiska krav, bland annat de som framförts av 
lappdeputationen. Park hävdade dessutom att utredningsmännen brast i sin sakkunskap på 
renskötselns område på ett mycket påtagligt sätt, något som hade medfört stora brister i för
slagen i betänkandet. De många svagheterna Tomasson och Park såg i lapputredningens för
slag var oroande om de skulle ligga till grund för förändringar av renbeteslagstiftningen. De 
beslutade därför att kalla till ett nytt allmänt samiskt landsmöte där utredningsbetänkandet 
kunde diskuteras. Mötet planerades att hållas i Arvidsjaur i oktober 1937 och det var Park som 
var ansvarig för att ro arrangemanget i land. 

Landsmötet 1937 blev liksom föregångaren en stark politisk manifestation från samerna. 
Tomasson kunde inte delta på grund av en vacklande hälsa och Park framstod därför allt mer 
som den klart dominerande samiske ledaren. Lapputredningens betänkande utgjorde fokus för 
diskussionerna och det utsattes för en massiv kritik, både av Park och av mötesdeltagarna. 
Landsmötet blev även ett tydligt exempel på konflikterna mellan honom och länsmyndighe
terna i Norrbotten och diskussionerna var stundtals mycket skarpa. De samiska mötesdelta
garna slöt dock entydigt upp bakom Park och visade sitt stöd för honom och även för Tomas
son som samernas företrädare och språkrör. Även behovet av att samerna mobiliserade sig 
politiskt och bildade organisationer kom upp till diskussion vid landsmötet. I syfte att tillva
rata samernas intressen fram till nästa landsmöte tillsattes en interimsstyrelse som skulle före
träda samerna. Både Tomasson och Park ingick i styrelsen, men den kom inte att bedriva nå
gon egentlig verksamhet. Framför allt saknades nödvändiga ekonomiska resurser. När Tomas
son dog 1940 upphörde interimsstyrelsens verksamhet definitivt. De problem denna styrelse 
upplevde är signifikanta för de problem samerörelsen upplevde efter landsmötet. Under 1930-
talet var samerörelsen övervägande aktiv, framför allt efter tvångsslakten vintern 1931/1932. 
Efter landsmötet bröts denna utveckling och rörelsen återgick till en mer passiv hållning i 
väntan på att statsmakterna skulle ta ställning till utredningens förslag och landsmötets krav. 
Därmed fick landsmötet 1937, till skillnad från Östersundsmötet, ingen positiv mobiliserande 
effekt för samerörelsen. 

Utvecklingen på det samepolitiska området i Sverige under den första halvan av 1940-talet 
präglades av det pågående världskriget och av det utredningsarbete som bedrevs av enmans
utredaren Lennart Berglöf. Krigsutbrottet förorsakade oro bland renskötarna och när kriget 
fick direkta effekter för dem genom den tyska ockupationen av Norge fördjupades denna oro. 
Den tyska ockupationsmakten accepterade emellertid renbeteskonventionens föreskrifter och 
den gränsöverskridande renskötseln kunde därmed upprätthållas. Trots detta innebar krigsåren 
stora förändringar inom näringen, inte minst i de nordligare delarna av Norrbotten. Oron och 
den osäkra situationen bidrog till att renskötseln i framför allt de fyra nordligaste lappbyarna 
omorganiserades under krigsåren. Renskötarna utnyttjade inte betesmarkerna i Norge i samma 
utsträckning som tidigare. Lapptjänstemännen kunde inte längre kontrollera och övervaka 
renskötarna under deras vistelse i Norge och de kunde heller inte styra hur renskötseln skulle 
organiseras där. Därigenom började lappväsendets maktställning att brytas och lappfogdens 
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position ifrågasattes allt mer, även i de nordligare delarna av Norrbotten. Den etnopolitiska 
mobiliseringen började nu på allvar fa fotfäste i hela länet. 

Det utredningsarbete som bedrevs av Lennart Berglöf under den första halvan av 1940-talet 
hade en passi viserande verkan på samerörelsen. Berglöfs betänkanden innehöll förslag som i 
stor utsträckning liknade de som framförts av 1930 års lapputredning, men trots detta fram
fördes endast mycket begränsade samiska protester. Två samiska ledamöter, varav en den ena 
var Park, ingick bland den grupp experter som bistod Berglöf i hans arbete. De samiska ex
perterna ställde sig bakom förslagen i utredningarna och framför allt Park var mycket återhåll
sam i sitt förhållningssätt. Den kritik han tidigare framfört mot lapputredningen lyste nu med 
sin frånvaro och i stället berömde han i varma ordalag Berglöf och dennes arbete, trots inrikt
ningen på förslagen i betänkandena. Berglöfs betänkanden diskuterades även vid tre same
riksdagar i Arvidsjaur 1940, 1942 och 1943, men inte heller vid dessa tillfällen framfördes 
några större invändningar mot förslagen. Det rådande krigstillståndet bidrog troligen också till 
en mer återhållsam attityd från samernas sida. Park bibehöll dock en kritisk attityd mot 
länsmyndigheterna i Norrbotten. Som helhet betraktad var samerörelsen huvudsakligen passiv 
fram till 1944, trots den begynnande mobiliseringen i de nordligare delarna av Norrbotten. 

När Berglöf hade avslutat sitt huvudsakliga utredningsarbete 1944 började dock Park att 
agera. Han framförde protester mot nivån på beskattningen av renskötarna och mot att lapp
tjänstemännen enligt honom alltför lättvindigt kunde utesluta renskötare från lappbymedlem
skap. I båda frågorna ansåg Park att lapptjänstemännen hade alltför stor makt. Han mobilise
rade därför stöd bland samerna i dessa frågor och reste i januari 1945 till Stockholm i spetsen 
för en samisk deputation, den så kallade samedeputationen. Deputationen fick inte gehör för 
sina krav i sakfrågorna, men markerade ändå att samerörelsen under andra halvan av 1940-
talet gick in i en huvudsakligen aktiv fas. En bidragande orsak till att Park kunde fa stöd för 
sina synpunkter var Samernas Folkhögskola som hade startat sin verksamhet 1942. I denna 
kunde samiska ungdomar fa en vidareutbildning efter grundskolan och genom sin verksamhet 
bidrog skolan till att allt fler samer hörsammade det politiska budskapet. Park fäste också stor 
tilltro till att Folkhögskolan på sikt skulle frambringa samiska ledare som skulle möjliggöra 
bildandet av en samisk riksorganisation. Han var däremot pessimistisk angående den närmaste 
framtiden och menade att denna utveckling skulle ta tid och att den inte kunde påskyndas. 

Förutsättningar för att tålmodigt invänta de rätta förutsättningarna för en samisk riksorga
nisation förändrades emellertid hastigt i november 1947 när 1946 års köttbesiktningskommitté 
presenterade sitt betänkande rörande renslakt. Park menade att förslagen i betänkandet skulle 
innebära en katastrof för rennäringen och beslöt därför att snabbinkalla ett samiskt landsmöte 
för att samerna skulle fa framföra sina synpunkter i frågan. Landsmötet hölls i februari 1948 i 
Arvidsjaur och var på grund av den korta förberedelsetiden av en mindre omfattning än de två 
tidigare. Betänkandet stod givetvis i fokus vid mötet och dess förslag kritiserades ingående. 
Även organisationsfrågan fördes upp till diskussion och ett arbetsutskott där bland andra Park 
ingick tillsattes för att företräda samerna fram till nästa landsmöte. Det var detta arbetsutskott 
som kom att lägga grunden till den första samiska riksorganisationen i Sverige. Genom kött-
besiktningskommitténs betänkande hade det blivit helt klart för Park att en samisk riksorgani
sation inte kunde vänta längre, en sådan behövdes nu. Att vid varje viktigare fråga tillkalla ett 
samiskt landsmöte var i längden ohållbart. Organisationen skulle fungera som samernas före
trädare och som samtalspartner med statsmakterna. Arbetsutskottet arbetade fram ett förslag 
till en stadga för den nya riksorganisationen och trots ett begränsat intresse från samernas sida 
kallades samerna till ett nytt landsmöte 1950, den här gången i Jokkmokk. Vid mötet konsti
tuerades Svenska Samernas Riksförbund/Sâmiid Riikkasearvi, SSR. Förbundet skulle framför 
allt byggas på lappbyarna för att ge organisationen en större stadga. Lappbyarna var fasta en
heter med en relativt god ekonomisk bas till skillnad från sameföreningarna som kom och 
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gick och som hade svaga ekonomiska förutsättningar. Trots den blygsamma starten blev S SR 
snabbt en betydelsefull aktör på den samepolitiska arenan. 

Vilka var då drivkrafterna bakom den etnopolitiska mobiliseringen bland samerna och var
för tog den sig de former den tog? 

Faktorer som påverkade den etnopolitiska mobiliseringen 
Det finns en lång rad faktorer som på olika sätt kan sägas ha påverkat den etnopolitiska mobi
liseringen bland samerna. De faktorer som fokuserats i avhandlingen är några av de mer 
framträdande, men utgör ingen uttömmande lista. Inledningsvis skall renskötseln behandlas ur 
denna aspekt. 

Renskötselns betydelse inom samerörelsen 
Renskötseln hade under hela undersökningsperioden en central ställning inom samerörelsen. 
Utvecklingen inom näringen och de problem som uppstod under perioden påverkade i stor 
utsträckning den politiska mobiliseringen bland samerna. Inte minst tvångsförflyttningarna av 
Karesuandosamer till de sydligare delarna av Norrbotten och den omläggning av renskötsel
metoden i de mottagande områdena som därigenom accelererades kom att influera samerörel
sen. De konflikter och problem som därigenom uppstod var en central drivkraft i den politiska 
mobiliseringen bland samerna och fanns hela tiden i bakgrunden i de frågor som diskuterades 
under undersökningsperiodens andra halva. 

Synen på renskötseln bland de ledande sameföreträdarna genomgick dock påtagliga för
ändringar under 5O-årsperioden. När den etnopolitiska mobiliseringen inleddes vid seklets 
böljan var renskötseln en viktig del i d e krav som framfördes, men näringen ingick dock en
dast som en avgränsad del. Med Elsa Laula som dynamisk företrädare för samerna gjordes 
försök att bredda basen för samepolitiken till att på ett mer självklart sätt omfatta alla samer, 
oavsett näring. Åtgärder föreslogs för att både hjälpa renskötande samer att övergå till andra 
näringar och att understödja samer som redan stod utanför renskötseln. Det var därmed i första 
hand samerna som en etnisk grupp som utgjorde kärnan i de krav som framfördes av Laula. 
En starkt bidragande orsak till att denna typ av krav framfördes var att renskötselns fram
tidsmöjligheter betraktades som mycket dåliga bland de ledande sameföreträdarna. Pessimis
men rörande näringens framtid var djup och en successiv övergång till framför allt jord
bruksnäringen sågs därför som lösningen. De idéer som drevs av Laula vann emellertid inget 
gehör hos statsmakterna. Som Ulf Mörkenstam har visat i sin avhandling dominerades den 
svenska samepolitiken under denna period av bilden av samerna som renskötare. Samefrågan 
var vid denna tidpunkt uteslutande en renskötselfråga och de samer som hade slagits eller höll 
på att slås ut från näringen ingick därför per definition inte i p olitikområdet. Renskötseln och 
samefrågan utgjorde två sidor av samma mynt och några andra sidor fanns inte. Samiska före
trädare och samiska organisationer var därför tvungna att utgå ifrån renskötseln för att kunna 
vinna acceptans och trovärdighet hos statsmakterna. Eller som Mörkenstam uttrycker det: 
"Enskilda aktörer måste förhålla sig till de ramar som vaije specifik föreställningsvärld ska
par, om de inte vill riskera att deras politiska förslag blir obeaktade".2 

Vid de senare mobiliseringsförsöken, från 1917 och framåt, hade sameföreträdarna tagit 
lärdom av detta. Renskötseln stod nu i centrum för samerörelsens målsättningar och förslag 
till åtgärder för samer som redan befann sig utanför näringen eller som höll på att slås ut mo
tiverades till exempel med hänvisning till renskötseln. Trots att renskötseln nu var central för 
samerörelsen innebar detta dock inte att de samiska företrädarna såg positivt på näringens 
framtida förutsättningar. Tomasson såg dystert på renskötselns utvecklingsmöjligheter och 
han strävade därför aktivt efter att föra in den samiska kolonisationsfrågan på den samepoli
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tiska dagordningen. Under sitt arbete inom lappkommittén i början av 1920-talet hade Tomas
son kommit i kontakt med renskötare runt om i det samiska området. Den pessimism rörande 
näringen han då hade mött medförde att han mycket aktivt började arbeta för att uppmärk
samma frågan ytterligare, eftersom han ansåg att kolonisationsåtgärder var nödvändiga för att 
angripa problemen inom renskötselnäringen. Pessimismen bottnade i den nedgång näringen 
hade upplevt under 1910-talet och trots att renskötseln under 1920-talet upplevde ett uppsving 
bibehöll Tomasson sitt starka engagemang i kolonisationsfrågan och betonade vikten av åt
gärder. Detta framträdde tydligt när Johan Widén presenterade sitt utredningsbetänkande i 
frågan 1927 och i samband med regeringens proposition året därpå. 

Under 1930-talet bröts renskötselnäringens uppgång och en period av nedgång och stagna
tion tog vid, en utveckling som kom att dominera stora delar av decenniet framför allt i Norr
botten. Det var därför med en växande oro som Tomasson betraktade näringen och han fick 
stöd i sin pessimistiska syn från Park. Båda tyckte sig se renskötselns snara undergång i de 
förändrade förutsättningarna för näringen, där inte minst renbeteskonventionen med Norge 
spelade en framträdande roll. De förespråkade därför ivrigt en starkare satsning på kolonisa
tionsåtgärder för renskötare som slogs ut från näringen. Tomasson och Park såg detta som en 
förutsättning för att förebygga nöd, fattigdom och lidande i den omläggning från renskötselnä
ringen till andra näringar som båda såg som oundviklig. Renskötseln beskrevs som en näring 
som höll på att avvecklas. Detta betraktades emellertid inte som ett dilemma vare sig för sa-
merna eller samerörelsen. Att Tomasson och Park hade starka farhågor att renskötseln på sikt 
skulle försvinna var ett problem endast i d en bemärkelsen att statsmakterna inte i tillräckligt 
stor utsträckning tog sitt ansvar för de individer som slogs ut från näringen. Däremot fördes 
inga diskussioner kring vilka verkningar detta skulle kunna fa för den samiska kulturen eller 
för samerörelsen. Dessa betraktades uppenbarligen som fristående från renskötseln och där
med var det tydligt att Tomasson och Park i f rämsta rummet såg samerörelsen baserad på en 
etnisk solidaritet mellan samerna, oavsett näring. Renskötseln ansågs inte vara oumbärlig för 
samernas etniska identitet och den samiska kulturen. 

Detta betraktelsesätt förändrades dock under 1940-talet när Park ensam stod i ledningen för 
samerörelsen. Näringen återhämtade sig sakta från krisåren under det föregående decenniet 
och redan under den första halvan av 1940-talet började Park agera för att slå vakt om näring
en och de samiska rättigheter som var knutna till den. Detta var framför allt märkbart i frågan 
om hur medlemskapet i lappbyarna begränsades. Även under andra halvan av decenniet fort
satte han att agitera i frågan och då framför allt i samband med diskussionerna kring hur 
skogsrenskötseln i Arjeplog och Arvidsjaur skulle organiseras. Park hävdade nu renskötseln 
som en central samisk rättighet, något som det var av största vikt att samerna slog vakt om. 
Näringen framställdes fortfarande inte som en grundläggande förutsättning för samisk kultur, 
men den fick en allt mer central roll för samerörelsen. Detta tydliggjordes när S SR konstitue
rades 1950 genom att organisationen främst skulle vila på lappbyarna och genom att rensköt
seln stod i fokus. 

Den retorik som använts kring renskötselns situation var genomgående negativ under un
dersökningsperioden, varför det i viss utsträckning kan vara vanskligt att analysera dessa ut
sagor. Näringen framställs under hela perioden som mer eller mindre utsatt och hotad. Det 
finns dock klara skillnader mellan de djupaste vågdalarna under framför allt 1930-talet och 
andra perioder med mera "normala" problem för renskötseln. De genomgående negativa fram
ställningarna av renskötselnäringen och dess framtid kan till en del även ses som en förbehåll-
samhet inför näringens förgängliga natur, som ett slags mentalt försvar inför renskötselns 
starka beroende av olika yttre faktorer. Genom olyckliga omständigheter kunde i ett slag en 
stor renhjord smälta ihop till spillror som knappt kunde ge dess ägare sin försörjning. Ren
skötseln utsattes även för stora inskränkningar och många av farhågorna grundade sig i realis
tiska bedömningar. 
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Genom att de ledande sameföreträdarna anammade renskötseln som det centrala i de krav 
som framfördes till statsmakterna, med undantag för den första vågen av politisk mobilisering 
i böljan av 1900-talet, kom den uppdelning av samerna i renskötare och icke renskötare som 
var en följd av den svenska samepolitiken och lagstiftningen på renskötselns område också att 
bli starkare etablerad bland samerna. Samtidigt var det en nödvändig förutsättning för samerö
relsens legitimitet gentemot statsmakterna att de krav som framfördes utgick från näringen 
och att renskötarna stod bakom dem. På grund av att samepolitiken under undersökningsperi
oden till största delen var begränsad till renskötselnäringen kunde de samiska företrädarna inte 
framföra yrkanden som inte direkt berörde eller utgick från renskötseln. Sådana krav berörde 
inte det samiska enligt det rådande betraktelsesättet och föll därför inte under samepolitiken. 
Renskötseln kunde dessutom tjäna som en gemensam sammanbindande symbol mellan sa
merna i norr och söder. De kulturella och språkmässiga skillnader som fanns kunde därige
nom överbryggas av detta förenande band. 

Centralmaktens agerande 
Den starkt patriarkala inställningen och det närmast koloniala förhållningssättet i den svenska 
samepolitiken, konkretiserad genom "lapp skall vara lapp"-ideologins utopiska målsättningar 
att bevara en idealiserad version av den samiska renskötarkulturen, var en central faktor för 
framväxten av samerörelsen och de former den tog. Samepolitiken hade drag som faller inom 
ramen för det som Michael Hechter benämnt som inre kolonialism. Centrums tydliga domi
nans av den etniska minoriteten i periferin, där målsättningen var att styra utvecklingen för 
den samiska befolkningsgruppen, var ett sådant område. Ett annat var samepolitikens inrikt
ning på samerna som renskötare, en slags kulturell arbetsdelning som klart avgränsade den 
samiska gruppen. Renskötseln och de traditionella kulturella drag som knöts till näringen blev 
därmed de enda legitima etniska markörerna för samerna i statsmakternas ögon. Den starka 
kopplingen som sågs mellan renskötseln och det samiska innebar också att hot mot näringen 
samtidigt var hot mot samerna som grupp. Samepolitiken inriktades på att förhindra denna 
utveckling, något som skulle ske genom "lapp skall vara lapp"-politiken. Genom segregering 
av renskötarna, de äkta samerna, skulle de skyddas från kontakterna med den svenska kultu
ren. Alltför starka kulturinfluenser riskerade att medföra en degenerering av samerna som 
nomadiserande renskötare och var därmed ett direkt hot mot möjligheterna för den samiska 
kulturen att överleva. Synen på samerna styrde utformningen av samepolitiken, vilka konkreta 
sakfrågor som behandlades spelade på grund av detta en underordnad roll.3 

Samerna saknade under större delen av perioden tillträde till den samepolitiska arenan. De 
saknade en självklar representant för sina intressen och det var endast i undantagsfall som 
samiska aktörer kunde agera inom politikområdet. Samepolitiska frågor låg nästan konstant på 
centralmaktens bord. Olika utredningsarbeten pågick under större delen av undersöknings
perioden. Från 1908 fram till periodens slut var det endast under enstaka år som inga utred
ningar pågick och regering och riksdag fick med jämna mellanrum ta ställning till resultaten 
av dessa arbeten. Carl Lindhagens konstaterande 1928 att "[l]appfrågan kommer att perma
nent ligga på statsmaktens bord", något som visade sig vara en insiktsfull bedömning av situ
ationen.4 Samernas möjligheter att påverka innehållet och inriktningen på de olika utrednings
arbetena varierade något under perioden, men var generellt mycket begränsade. Det var endast 
i 1919 års lappkommitté samt i Lennart Berglöfs utredningsarbete under första halvan av 
1940-talet som samer hade en position inom utredningarna. Även i dessa var emellertid det 
samiska inflytandet inskränkt. Vid övriga utredningar var det endast genom extern opinion 
som samerna kunde hoppas på att influera arbetet.5 

Genom Lindhagen hade de ledande sameföreträdarna under en stor del av undersöknings
perioden en kanal för att föra fram sina frågor i riksdagen. Lindhagens motioner tillkom i re-
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gel efter kontakter och samråd med samerna själva och motsvarade därför i s tor utsträckning 
de åsikter som framfördes av framför allt Tomasson och Park. Trots att samerna genom Lind
hagen hade ett indirekt tillträde till den beslutsfattande arenan fick de endast ett begränsat 
genomslag för sina åsikter. Lindhagens inflytande var alltför begränsat för att han skulle upp
nå annat än enstaka framgångar. Samtidigt var ändå hans agerande av stort värde för same
rörelsen. Genom Lindhagen uppmärksammades samefrågorna i större utsträckning av riks
dagen och regeringen vilket var värdefullt. Politikområdet kom därför att ägnas ett större in
tresse. Betydelsen av Lindhagens positiva inställning till samerna har uppmärksammats av 
Israel Ruong som framhållit att hans stöd förbättrade utgångsläget för de samiska företrädar
na.6 

Samepolitikens utformning och de uttryck den tog på central nivå var givetvis central un
der hela undersökningsperioden. Det var dock främst under den första halvan av perioden som 
den utgjorde ett direkt incitament för samerörelsen och dessa agerande. När den samiska mo
biliseringen inleddes efter sekelskiftet var det med målsättningen att förändra den existerande 
renbeteslagstiftningen, som av många renskötare i Västerbotten uppfattades som negativ för 
renskötselnäringen. De första renbeteslagarna från 1886 och 1898 hade arbetats fram utan 
reella möjligheter för samerna att påverka deras utformning och innehåll, något som också 
kunde utläsas i den samiska kritiken. Regleringen av näringen ansågs vara utformad utan in
sikt i renskötseln. Kring sekelskiftet blev "lapp skall vara lapp"-politiken allt mer uttalat nor
men för samepolitiken, vilket också framträdde allt tydligare. När nomadskolan inrättades 
1913 var detta det mest uttalade försöket att omsätta dessa idéer i praktiken. Redan från början 
möttes skolan av protester, framför allt från samer i de sydligare områdena som såg nomad
skolan som en klar försämring mot de missionsskolor där en del av de samiska barnen tidigare 
hade fatt sin undervisning. Nomadskolefrågan var ett av de stora diskussionsämnena vid 
landsmötet 1918. Mötet var i sig en direkt reaktion mot försöken att i s törre utsträckning låta 
"lapp skall vara lapp"-ideologin utforma renbeteslagstiftningen som kom till uttryck i rege
ringens proposition 1917 rörande ändringar av renbeteslagen. Den samiska kritiken mot same
politiken var mycket stark vid landsmötet. 

Mötet blev en stark politisk manifestation från samernas sida och bidrog till att vissa för
ändringar i inställningen till samerna började göra sig gällande på central nivå. Samepolitiken 
öppnades upp och under en kort period tycktes det finnas möjligheter för en uppmjukning och 
för att samerna skulle erhålla ett större manöverutrymme inom politikområdet. Att samer till
sattes som ledamöter i 1919 års lappkommitté var ett tecken på detta. Förändringarna var 
emellertid relativt kortlivade och samepolitiken återgick snart till sina gamla hjulspår. När 
1919 års lappkommitté fick avsluta sitt arbete i förtid 1923 blev detta uttalat. Johan Widén 
tillsattes redan samma år för att som enmansutredare för att börja se över de frågor som läm
nats av kommittén, men inga samer knöts till hans arbete. De positiva förändringar som kunde 
skönjas i samepolitiken under åren närmast efter landsmötet var aldrig entydiga, de präglades 
av en motstridighet och av drag av "lapp skall vara lapp"-politiken. Behandlingen av SET:s 
ansökan om statsbidrag och Centralförbundets ansökan om lotteritillstånd var tydliga exempel 
på detta. Samtidigt som tidningen beviljades statsbidrag och därmed kunde fortsätta sin utgiv
ning, avslogs förbundets alla ansökningar. Å ena sidan gavs samerörelsen stöd för sin verk
samhet och å andra sidan mötte den motstånd, ett motstånd som medförde att förbundet tving
ades lägga ner sin verksamhet vilket försvagade rörelsen. 

Tvångsförflyttningarna av renskötare från de nordligaste lappbyarna i Norrbotten till sydli
gare delar av länet och till Västerbotten och Jämtland belyser också den stereotypa bild av 
samerna och den samiska kulturen som var dominerande i den svenska samepolitiken. Bilden 
av samerna som nomader medförde att de inte betraktades som lika bundna till vissa mark
områden som en bofast befolkning, varför en förflyttning inte sågs som problematisk. Ren
skötseln och den samiska kulturen betraktades som likartad i hela det samiska området, utan 
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att de stora regionala och skillnaderna beaktades. De problem som först uppkom inom ren
skötseln, med kollisionen mellan olika renskötselmetoder och konflikter mellan de gamla och 
de nyinflyttade samerna i vissa områden, hade inte förutsetts av statsmakterna, varken på cen
tral eller regional nivå. Genom att en beredskap helt saknades för att möta problemen och på 
grund av den mer positiva syn lapp tjänstemännen hade på de inflyttande nordsamerna som 
renskötare kom näringen i de mottagande områdena att genomgå en snabb och svår struktur
omvandling. Ytterligare en oförutsedd effekt av tvångsförflyttningarna var att den samiska 
kulturen i de mottagande områdena påverkades av kulturdrag från nordsamiskt område. Fram
för allt vissa av de samiska dialekterna trängdes tillbaka och fick en försvagad position. 
Tvångsförflyttningarna inleddes 1919 och deras effekter influerade den politiska mobilise
ringen under återstoden av undersökningsperioden och skapade stora konflikter. Dessa kom 
emellertid främst att beröra lappväsendets agerande i frågan. 

Från mitten av 1920-talet hade centralmaktens åtgärder på det samepolitiska området en
dast indirekta effekter för samerörelsen. Den nya renbeteslagstiftning som infördes 1928 och 
som bland annat innebar en kraftig inskränkning av vilka samer som hade rätt att utöva ren
skötsel samt en förstärkning av lappväsendets maktbefogenheter möttes endast av begränsade 
protester. Krav på att 1928 års lag skulle förändras fördes fram av samerna vid olika tillfällen 
från böljan av 1930-talet och framåt. I stor utsträckning berörde dessa krav främst lapptjänste
männens tolkning och implementering av den. Reformer på det samepolitiska området som 
möjligen hade kunnat ske begränsades av länsmyndigheternas starka ställning som experter i 
samefrågan och deras motstånd mot de krav som framfördes från samernas sida. "Lapp skall 
vara lapp"-idéernas inflytande var inte lika framträdande på central nivå under den andra hal
van av undersökningsperioden som de hade varit under den första halvan. Länsmyndigheter
nas inflytande innebar dock att denna linje trots detta fullföljdes. 

Lappväsendets roll 
Under slutet av 1910-talet och böljan av 1920-talet började lappväsendets och länsstyrelsernas 
implementering av samepolitiken på det regionala och lokala planet allt mer att uppmärk
sammas av de aktiva inom samerörelsen. En allt starkare kritik mot myndigheten började 
framföras och under den andra halvan av undersökningsperioden var det ofta åtgärder från 
lappadministrationen som utgjorde incitament för politiska aktioner bland samerna. Det var 
framför allt utbyggnaden av lappväsendet med lapptillsyningsmannatjänsterna under 1910-
och 1920-talet som drev på denna utveckling. Tillsyningsmännen möjliggjorde en noggranna
re övervakning och kontroll över renskötseln, en möjlighet som också utnyttjades av lapp
väsendet. Vid vissa tillfällen framträdde lappväsendets övervakande roll mot samerna i en 
mycket naken belysning, där fördomar och rasargument fick styra vilka åtgärder som ansågs 
vara lämpliga att vidta. I grunden var därför förhållandet mellan lappväsendet och renskötarna 
på många sätt analogt med förhållandet mellan kolonialmaktens representanter och de koloni
serade. Den stundtals närmast polisiära karaktären på lappväsendets arbete kritiserades av 
samerna. Lapptjänstemännen var vid inledningen av undersökningsperioden anhängare av 
"lapp skall vara lapp"-politiken, något som successivt förändrades under den senare delen av 
perioden. Tankegångarna var dock djupt förankrade bland lapptjänstemännen i framför allt 
Norrbotten som fortfarande förespråkade dessa idéer under åren efter andra världskriget. 

Lapp tjänstemännen i Norrbotten strävade efter att "frysa" renskötseln, bevara näringen och 
näringsidkarna i ett tillstånd som vilade på en romantiserad bild av renskötseln. Den rensköt
sel lappväsendet ville bevara var emellertid stadd i förändring, en förändring som accelererade 
under perioden. I de sydligare delarna av Norrbotten var denna utveckling påtaglig tidigt, men 
även i de nordligare delarna av länet hade centrala delarna i denna bild av den "goda" rensköt
seln, som året runt-nomadism och flyttningar med renrajder med hela familjen, börjat upphö
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ra. Det fanns trots detta en nästan märklig tilltro inom lappväsendet att förändringar inte 
skulle ske, att renskötarna skulle bibehålla sin traditionella livsföring och att näringen inte 
skulle påverkas eller moderniseras. I ett yttrande 1924 angående rätt för renskötarna att bo i 
stugor menade till exempel länsstyrelsen motvilligt att detta kunde accepteras beroende på 
utvecklingen i Jämtland och Västerbotten. I det egna länet menade dock länsstyrelsen att 
"något egentligt behov ur renskötselns synpunkt härav ej förefinnes."7 Efter hand accepterades 
motvilligt förändringarna i de sydligare delarna av länet, men i de nordligare delarna trodde 
lapptjänstemännen fortfarande under åren efter kriget på att förändringar inte nödvändigtvis 
behövde ske. 

Lappväsendet innehade under undersökningsperioden en mycket stark maktposition gent
emot de renskötande samerna. Denna maktposition kan delas upp i två separata delar, same
politikens utformning och dess implement ering. En närmare granskning av dessa båda delar är 
därför av vikt för att förstå relationen mellan samerna och lappväsendet. Den uppenbara grun
den till myndighetens maktställning gentemot renskötarna låg i dess roll som beslutsfattare på 
regional nivå i samiska frågor. Det var framför allt på renskötselns område som lappväsendets 
starka ställning var framträdande, men även i frågor rörande samisk fattigvård och beskattning 
av renskötarna spelade lappväsendet en tongivande roll. Lappväsendet var den instans som, på 
regional och lokal nivå, skulle implementerà de samepolitiska beslut som fattats av statsmak
terna på central nivå. Detta innebar också att lappväsendet i stor utsträckning hade tolknings
företräde i dessa frågor. Myndighetens syn på hur lagar, förordningar och beslut skulle tolkas 
var med andra ord dominerande. Detta tolkningsföreträde ifrågasattes i olika sammanhang av 
samiska företrädare, men den oerhört starka och etablerade position myndigheten hade i same
frågor gjorde detta mycket svårt. Lappväsendet kunde därmed även använda sig av sin makt
position för att "tvinga" in motsträviga samer i ledet, något som framträdde tydligt i hur lapp
tjänstemännen i Norrbotten agerade under renskötselns krisår under 1930-talet. 

Den andra delen av lappväsendets maktposition, dess roll i utformningen av samepolitiken, 
har inte uppmärksammats i lika hög grad. Lappfogdarna kom dock, redan från inrättandet av 
lappväsendet, att inneha en stark position ifråga om utformningen av politikområdet. Redan i 
samband med utredningsarbetet som utmynnade i 1898 års renbeteslag fick lappfogdarna 
lämna yttranden i egenskap av sakkunniga.8 Myndigheten var dessutom en självklar remiss
instans ifråga om samepolitiska åtgärder och kom under 1900-talet allt mer att fa rollen som 
expertinstans i dessa frågor. Lapptjänstemän deltog i olika utredningar i egenskaper av exper
ter på samefrågor och detta kan sägas kulminera under 1930-talet när 1930 års lapputredning 
och de parallella utredningsarbetena i Västerbotten och Jämtland helt lades i händerna på läns
styrelserna och lappväsendet. Efter detta återgick lappväsendets deltagande i utredningar till 
att enskilda lappfogdar deltog i arbetet. Genom den starka position lappväsendet hade i same
frågorna, kunde myndigheten i stor utsträckning påverka den konkreta utformningen av olika 
lagförslag och andra samepolitiska åtgärder. Lapptjänstemän deltog först i olika utrednings
arbeten, de fick därefter yttra sig i egenskap av remissinstans varefter det slutligen låg på de
ras bord att implementerà besluten. Lappväsendets starka position i fråga om implementering-
en av de samepolitiska åtgärderna har alltså kombinerats med att myndigheten även starkt 
influerat den konkreta utformningen av dessa åtgärder. 

Rolf Sjölin har uppmärksammat lappväsendets starka position gentemot samerna. Han me
nade att detta var ett exempel på problemen i den tidigare svenska samepolitiken: "Hela lapp-
lagstiftningen och dess tillämpningar kan anses vara artsfrämmande för svensk lagstiftning för 
att inte säga grundlagsstridig."9 Lappväsendets dubbla maktposition var en form av tvåinstans-
jäv, där rättssäkerhetsaspekten inte till fullo beaktades.10 Det mest påtagliga exemplet är 1930 
års lapputredning vilken förutom renskötselfrågor även hade till uppgift att behandla lapp
väsendets position och dess förhållande till renskötarna. Genom att utredningsarbetet låg i 
händerna på länsstyrelsen och lappväsendet innebar detta i praktiken en utredning av den egna 
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verksamheten. Genom att dessa dubbla roller inte ifrågasattes av centralmakten under perio
den var lappväsendets maktställning i praktiken varit ohotad. 

Trots lappväsendets, och därmed även länsstyrelsernas, starka ställning i samefrågorna age
rade de vid olika tillfällen med kraft mot samiska klagomål rörande problem inom renskötseln 
och mot samiska företrädare och mot den samiska mobiliseringen. Ett mönster för hur 
länsmyndigheterna agerade på detta område etablerades i Västerbotten redan under den första 
vågen av samiska mobilisering efter sekelskiftet. När samerörelsens tyngdpunkt försköts till 
Norrbotten i samband med de problem som uppstod till följd av tvångsförflyttningarna agera
de länsmyndigheterna där på ett nästan identiskt sätt. De klagomål och krav som framfördes 
på renskötselns område tillbakavisades av länsmyndigheterna. Näringens problem under-
kommunicerades, samtidigt som renskötarna själva som utmålades som huvudorsaken till de 
problem som trots allt fanns. Det var de som genom som genom en försämrad renvård hade 
försatt renskötseln i dess utsatta position. Andra faktorers negativa inverkan på näringen tona
des ner. Andra klagomål, till exempel rörande föreskrifter i r enbeteslagen och byordningarna 
samt länsmyndigheternas hanterande av samefrågorna, var intimt kopplade till renskötseln och 
kunde därför avvisas med samma argument: Klagomålen härrörde sig endast från en motvilja 
att på ett bra sätt sköta renarna. 

Gentemot den politiska mobiliseringen och organiseringen bland samerna samt de samiska 
företrädarna utövade länsmyndigheterna en "söndra och härska"-taktik. Behovet av en organi
sering bland samerna vitsordades men det betonades att denna framför allt borde ta sikte på 
ekonomiska frågor och på att förbättra renskötselarbetet. Något egentligt behov för en politisk 
mobilisering kunde länsmyndigheterna däremot inte se, inte minst för att de hävdade att lapp
administrationen tillvaratog renskötarnas intressen på de områden de samiska organisationer
na skulle verka. De samiska företrädarna angreps däremot hårt. Deras ärlighet och representa
tivitet ifrågasattes och de ansågs förleda de samer som stod bakom dem. Att renskötarna del
tog i aktioner riktade mot länsmyndigheterna och den svenska samepolitiken tillskrevs det 
negativa inflytandet från de samiska ledarna, vilka ansågs sakna kunskaper och insikt på ren
skötselns område. Även åsiktsskillnader inom samegruppen utnyttjades. Olika grupper spela
des ut mot varandra samtidigt som länsmyndigheterna påpekade att samerna, utan en inre 
enighet inom gruppen, inte kunde förvänta sig att statsmakterna skulle tillgodose deras krav. 
Länsmyndigheterna i Norrbotten utnyttjade dessutom ytterligare en metod i sitt agerande mot 
den samiska mobiliseringen och de krav som fördes fram. Vissa känsliga frågor, och då främst 
länsmyndigheternas hanterande av tvångsförflyttningarna av Karesuandosamer till sydligare 
områden i Norrbotten, undvek tjänstemännen att diskutera. Trots att frågan gång på gång för
des fram från samernas sida under 1930-talet valde lapptjänstemännen att helt tiga i frågan 
eller att underkommunicera de förändringar som hade skett inom renskötseln till följd av det
ta. 

Gränsen mellan de etniska grupperna, mellan det samiska och det svenska, var viktig under 
perioden och genom samepolitikens utformning och länsmyndigheternas implementering av 
denna gjordes gränsen allt tydligare och mer uttalad. Genom denna gränsdragningsprocess 
förpassades individer till olika sidor av gränsen. Det var dock enbart den ena etniska gruppen 
som stod i fokus, det var samerna och det samiska som skulle definieras. Vem som ansågs 
vara same bestämdes därmed och de som inte uppfyllde dessa kriterier definierades som 
svenskar. Här stod två olika synsätt på samerna och det samiska mot varandra: Dels den ex-
kluderande officiella synen som har beskrivits och analyserats av Ulf Mörkenstam, där en 
same sågs som renskötare och nomad, dels en inkluderande samisk syn som bland annat för
des fram av Torkel Tomasson, där samerna jämställdes med den etniska gruppen samer utan 
inskränkningar beroende på yrke. Bilden av det samiska ställdes mot samernas självbild. Här 
blev maktpositionerna avgörande, makten att definiera låg hos statsmakterna, och där framför 
allt lappväsendet hade en viktig position, och den officiella kategoriseringen av samerna blev 
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därför dominerande. Genom statsmakternas successivt stärkta övervakning av denna etniska 
gräns inskränktes möjligheterna för individer att kunna överskrida gränsen och byta etnisk 
identitet. Den flexibilitet i de etniska gränserna som Fredrik Barth framhållit försämrades 
därigenom. Efter tillkomsten av 1928 års renbeteslag blev detta än mer uttalat. Denna med
förde att trafiken över gränsen i stor utsträckning begränsades till en riktning: från det samiska 
till det svenska. Denna process där samer tvingades lämna renskötseln accelererades under de 
mycket svåra betesförhållandena i mitten på 1930-talet och den förstärktes ytterligare när 
lappväsendet på 1940-talet tydligare begränsade möjligheterna till medlemskap i lappbyn. 

Statsmakternas centrala roll för samernas etnopolitiska mobilisering framträder tydligt. De 
kanske mest uttalade exemplen på detta är de tre första samiska landsmötena. Samiska initia
tiv att arrangera dessa möten kom som en direkt reaktion på olika statliga förslag rörande ren
skötseln. Landsmötet 1918 på grund av propositionen rörande ny renbeteslagstiftning och 
landsmötena 1937 och 1948 på grund av två utredningsbetänkanden. Det finns även stora 
skillnader mellan dessa tre första landsmötena. Östersundsmötet var ett nytt fenomen för de 
svenska statsmakterna. Diskussioner kring minoriteters rättigheter böljade allt mer uppmärk
sammas i den internationella debatten och den eftergift det innebar att bevilja ett statsbidrag 
till landsmötet torde ha betraktats som ofarlig. Landsmötet verkar snarast ha betraktats med 
road nyfikenhet, där samernas parlamentariska förmåga och det ordnade uppträdandet vid 
mötet gjorde intryck. Den vid denna tid starkt dominerande "lapp skall vara lapp"-synen med
förde att samerna närmast betraktades som stora barn och som sådana förväntades de inte 
kunna gå i land med det organisatoriska kraftprov som ett möte i den storleksordningen skulle 
innebära. Samerna var dock starkt underordnade i s amhället och mötet var därför ofarligt ur 
den bemärkelsen att det inte innebar något reellt hot mot den rådande ordningen. Vid de två 
landsmötena i Arvidsjaur 1937 respektive 1948 var situationen annorlunda. Båda mötena till
kom när en stark konfliktsituation rådde mellan vissa samegrupper och länsmyndigheterna i 
Norrbotten. En allt mer högljudd samisk opinion hade böljat kräva stärkta rättigheter för sa
merna och en försvagad maktposition för lappväsendet. Dessa möten sågs därför som direkta 
hot från lapptjänstemännens sida som både försökte utöva inflytande på mötesförhandlingarna 
och sedan även motverka de krav som framställts av landsmötena. Det ijärde landsmötet 1950 
innebar däremot något fundamentalt nytt, genom att det tillkom med avsikt att bilda S SR och 
saknade direkt koppling till aktuella händelser på det samepolitiska området. 

Modernisering och nischöverlappning 
Samhällets modernisering hade en central betydelse för framväxten av samerörelsen. Genom 
kommunikationernas utbyggnad underlättades till exempel kontakterna för den spridda samis
ka befolkningen och de demokratiska strömningarna i samhället kunde inte undgå att fa före
språkare även bland samerna. Den politiska moderniseringen underlättade för mobiliseringen 
bland samerna, de traditionella skiljelinjerna mellan olika samegrupper minskade i betydelse 
genom samhällsutvecklingen. Skillnaderna i förhållande andra grupper framstod som större än 
skillnaderna inom gruppen. Inrättandet av nomadskolan var en betydelsefull faktor som på
skyndade utjämningen mellan samegrupper i olika delar av det samiska området. Samerna 
böljade i allt större utsträckning se sig som ett folk och mot periodens slut innebar detta att de 
statsgränser som splittrade samerna allt mer böljade överbryggas. Redan vid sekelskiftet hade 
kontakterna mellan samerna över den svensk-norska gränsen varit livliga, och samerna i Sve
rige och Norge influerade varandra och strävade redan under några år på 1910-talet efter att 
knyta samman samerörelserna i de båda länderna. Genom tillbakagången för samerörelsen i 
Norge under mellankrigstiden kunde dessa målsättningar aldrig förverkligas. Efter andra 
världskriget återupptogs detta samarbete, även om det inte fick några organiserade former 
under undersökningsperioden. 
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Den ekonomiska moderniseringen hade däremot inga direkt påvisbara effekter för same
rörelsen. Indirekt påverkade givetvis industrialiseringen och den ekonomiska samhällsutveck
lingen, bland annat genom utbyggnaden av infrastrukturen, förbättrade kommunikationer och 
förändrade konsumtionsmönster. Däremot hade inte industrialiseringens intrång på renbetes
markerna och de effekter denna utveckling fick för näringen någon påtaglig effekt för den 
politiska mobiliseringen. Inskränkningar av betesmarker genom anläggandet av gruvor, städer 
och järnvägar uppmärksammas endast i liten grad och de tre stora regleringsarbetena vid 
Suorva inte alls. Industrialiseringens begränsningar av renskötselns utvecklingsmöjligheter 
utgjorde därmed ingen grogrund för ett bredare etnopolitiskt engagemang. Det finns flera or
saker till industrialiseringens begränsade effekt på samerörelsen under perioden. De största 
intrången genom industrialiseringen skedde i de nordligare delarna av Norrbotten där den po
litiska mobiliseringen bland samerna var låg under en stor del av undersökningsperioden. I 
områden där samerörelsen var mer etablerad hade liknande intrång troligen mötts av större 
och mer uttalade protester. De två ledande sameföreträdarna under perioden, Tomasson och 
Park, var dessutom i stor utsträckning inriktade på förhållandena i de sydligare sameområdena 
där SET:s och samerörelsens huvudsakliga bas och deras största stöd fanns. Intresset för de 
nordligare delarna av Norrbotten var därför mer begränsat och de hade dessutom mindre kon
takter med samerna där och därigenom även en sämre inblick i vad som skedde. Därmed 
uppmärksammades inte på samma sätt vad som skedde i Norrbotten. Dessa intrång var dess
utom ännu begränsade till vissa områden, det var inte ett problem som uppfattades generellt 
av samerna och fungerade därför heller inte som en katalysator för ett bredare politiskt enga
gemang. En förändring böljade ske under Parks tid som redaktör, men denna var begränsad 
vid undersökningsperiodens slut. 

Förhållandet mellan renskötseln och jordbruksnäringen var däremot en viktig pådrivande 
faktor för samerörelsens utveckling under inledningen av perioden. Nischöverlappningen 
mellan näringarna, eller snarare jordbrukets intrång på renskötselns ekologiska nisch, förorsa
kade konflikter under hela perioden. Vid sekelskiftet 1900 var det 1898 års renbeteslag som 
föranledde samerna att bölja agera, men det var dess inverkan på konkurrensen mellan näring
arna som var avgörande för samerörelsen när mobiliseringen tog sin böljan. Samerna menade 
att renbeteslagen påverkade förhållandet mellan näringarna på ett för renskötseln negativt sätt. 
Även fortsättningsvis fanns konkurrensen mellan näringarna med som en central diskussions
punkt inom samerörelsen, men den spelade trots detta inte någon avgörande roll för den poli
tiska mobiliseringen efter 1920-talets omfattande höskador. I takt med att rationaliseringen av 
jordbruket accelererade mot slutet av perioden minskade konflikterna mellan näringarna suc
cessivt. Förhållandet mellan de båda näringarna var inte en renodlad etnisk konkurrens
situation, då många av jordbrukarna var samer eller hade samiskt påbrå. På grund av samepo
litikens fokusering på renskötarna som de äkta samerna kom konkurrensen kring markutnytt
jandet trots detta att uppfattas i termer av konflikter mellan den samiska och den svenska be
folkningen. 

Samerörelsens drivkrafter - inre dynamik och yttre begränsningar 
I analysen och genomgången av renskötseln, centralmakten och lappväsendets agerande samt 
moderniseringen och nischöverlappningen har samtidigt de centrala faktorer som influerade 
den samiska mobiliseringen berörts. Dessa, med undantag för renskötseln, yttre faktorer hade 
en avgörande inverkan på samerörelsens framväxt. Om samhällets modernisering öppnade 
möjligheter för samerna att mobilisera och organisera sig, utgjorde det växande samiska mot
ståndet mot den svenska samepolitiken och hur den tog sig uttryck på lokal och regional nivå 
den viktigaste drivkraften bakom mobiliseringen. "Lapp skall vara lapp"-politikens inverkan 
på samepolitikens utformning och lappväsendets implementering av denna skapade konflikter 
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mellan samerna och statsmakternas representanter. Denna interaktion är central för förståelsen 
av samerörelsens framväxt. När den första mobiliseringsvågen tog sin början efter sekelskiftet 
1900 var det renbeteslagstiftningen samerna protesterade emot, men kraven vidgades under de 
följande åren till att omfatta mer generella samepolitiska åtgärder. När mobiliseringen åter tog 
fart runt 1917 var det återigen samepolitiken som var en starkt pådrivande faktor bakom den 
samiska mobiliseringen. Det var "lapp skall vara lapp"-politiken som stod i fokus och samer
na protesterade mot denna och mot den syn på samerna som den baserade sig på. Vid lands
mötet 1918 fördömdes samepolitiken som förlegad rest av gamla fördomar mot samerna. 

Under 1920-talet började en omsvängning ske och det blev i allt högre grad lappväsendets 
agerande som samerna vände sig emot och det var framför allt interaktionen mellan samerna 
och lappväsendet och länsstyrelsen i Norrbotten som kom att driva på den politiska mobilise
ringen. Länsmyndigheterna i Norrbotten höll envist fast vid "lapp skall vara lapp"-idéerna, 
något som möttes av allt starkare samiska protester. Lappväsendets strävan att utöka kontrol
len av renskötseln var ett starkt irritationsmoment bland renskötarna, som ansåg att lapptjäns
temännen var utomstående, och på renskötselns område okunniga, personer vars åtgärder rö
rande näringen försvårade renskötselarbetet i stället för att underlätta det. Med undantag för 
nedgången i den politiska aktiviteten bland samerna under 1920-talet framfördes kontinuerlig 
kritik mot lappväsendet från 1918 fram till undersökningsperiodens slut. Kritiken skärptes 
dessutom successivt och under 1930-talet var förhållandet mellan de politiskt aktiva samerna 
och lappväsendet spänt. Myndighetens agerande och inställning till samerna fördömdes i 
skarpa ordalag. Under andra världskriget skedde en viss avspänning i förhållandet mellan 
parterna, men under andra halvan av 1940-talet återupptogs det mer kritiska förhållningssättet. 
Konflikterna mellan samerna och lappväsendet och länsstyrelsen i Norrbotten utgjorde en 
starkt pådrivande faktor för den etnopolitiska mobiliseringen och är en viktig förklaring till 
varför samerörelsen i Sverige, till skillnad från samerörelsen i Norge, var fortsatt aktiv under 
hela mellankrigstiden. 

Renskötseln, och den pågående ekonomiska reorganiseringsprocessen näringen befann sig i 
under perioden, var också en viktig faktor som påverkade samerörelsens framväxt. Problem 
inom renskötseln var i många fall orsaken till den enskilde renskötarens engagemang. Kon
kreta förändringar i negativ riktning var förståeligt nog en källa till oro för renskötarna, och 
utgjorde en stark drivkraft för ett engagemang för att om möjligt motverka dem. Mer påtagliga 
försämringar eller problem inom näringen var dock generellt kopplade till externa faktorer; till 
nischöverlappningen mellan renskötselnäringen och jordbruket, till lagstiftning rörande ren
skötseln, till tillämpandet av lagstiftningen. Reorganiseringen av näringen kan därför förklara 
den enskildes engagemang, men förändringarna i sig kunde i sin tur kopplas till de externa 
faktorerna. Även nischöverlappningen mellan renskötseln och jordbruket var en pådrivande 
faktor, framför allt under den första halvan av undersökningsperioden. 

Det fanns även en inre drivkraft i s amerörelsen, men på grund av samernas underordnade 
ställning i samhället var det naturligt att mobiliseringen knöts till samepolitiken och lapp
väsendet som var de främsta symbolerna för den rådande situationen. Samerörelsen hade dock 
svårt att upprätthålla en aktivitet utan direkta stridsfrågor vilka kunde tjäna som en katalysator 
för den politiska mobiliseringen. Efter varje uppmärksammad händelse på det samepolitiska 
området som ledde till en politisk mobilisering bland samerna hade samerörelsen svårt att 
bibehålla aktiviteten och engagemanget. Inte ens efter det snabbinkallade landsmötet 1948, då 
behovet av en samisk riksorganisation framstod tydligare än tidigare, kunde någon aktivitet 
bibehållas och det var med en relativt svag bas som SSR bildades 1950. Samerörelsen hade 
svårt att upprätthålla en kontinuerlig aktivitet när vardagen återvände. Den politiska reorgani-
sering som arbetet inom samerörelsen innebar, och de organiserade former som krävdes för att 
samerörelsen skulle erhålla en position som samtalspartner med statsmakterna var svår att 
etablera bland samerna. 
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Samernas politiska agerande under perioden kom därför främst att ha en reaktiv prägel. De 
samiska aktionerna betingades i första hand av förslag eller åtgärder på central eller regional 
nivå från statsmakternas sida. Det var reaktioner på skeenden utanför samernas kontroll. En
dast i mindre utsträckning agerade samerna på egen hand utan att detta hade betingats av 
handlande från statsmakterna. Lapp- och samedeputationerna framstår som de främsta undan
tagen. Detta är naturligt med tanke på förutsättningarna för de samiska företrädarna. Under 
hela undersökningsperioden stod samerörelsen utan en förenande organisation vilken kunde 
kanalisera initiativ från samernas sida. Att skapa opinion för en fråga bland den geografiskt 
utspridda samiska befolkningen var därför mycket svårt även om tillkomsten av SET innebar 
att det fanns en kanal att nå ut till vissa grupper bland samerna. Tidningens begränsade sprid
ning, framför allt under Tomassons redaktörs skap, kombinerat med att samerörelsen först mot 
slutet av 1930-talet på allvar böljade etablera sig i de nordligare delarna av Norrbotten innebar 
dock att stöd för olika initiativ endast kunde påräknas från begränsade grupper bland samerna. 

De två främsta samiska företrädarna under perioden, Tomasson och Park, gick in i same
rörelsen av skilda orsaker och hade delvis olika drivkrafter för att agera och verka inom same
rörelsen. Tomasson utbildade sig med målsättningen att verka för sitt folk. Han hade tidigt 
intresse i samefrågorna och ville åstadkomma en generell förändring av samernas situation. I 
grunden hade han idealistiska motiv och en idealistisk grundsyn i sitt samepolitiska arbete, 
något som ibland ledde till orealistiska förväntningar. Park däremot trädde på allvar in i same
rörelsen på grund av sitt engagemang i det lokala, i si tuationen i s in hembygd Aijeplog. Han 
kände området och människorna, han hade bröder som var aktiva renskötare där. Det var kon
kreta problem inom området som fick Park att engagera sig, ett engagemang som blev allt 
djupare och som breddades efter hand. Han såg dock mer pragmatiskt på samerörelsens möj
ligheter än Tomasson. Park saknade givetvis inte ett generellt engagemang i samefrågan när 
han började agera rörande situationen i Arjeplog, något som till exempel hans engagemang i 
nomadskolefrågan tydligt utvisade. Det var dock främst hans lokala engagemang som fick 
honom att mer kontinuerligt involvera sig i samerörelsen. En starkt bidragande orsak till att 
han definitivt tog steget och så starkt engagerade sig i samerörelsen under 1930-talet, tycks 
även ha varit den konfliktsituation som rådde mellan honom och lapptjänstemännen i Norr
botten. Schismen ledde till att Park allt starkare engagerade sig i frågan för att kunna angripa 
lapptjänstemännen. Denna skillnad i Tomassons och Parks väg in i samerörelsen och i synsätt 
kom också att avspegla sig i deras sätt att agera i ledningen för samerörelsen, i vilka målsätt
ningar de satte upp och vilka strategier de nyttjade. 

Samerna stora geografiska spridning, som innebar att de utgjorde, och utgör, en liten mino
ritet i hela det samiska området, och deras relativa fåtalighet totalt sett medförde att de svårli
gen med egen kraft kunde skapa sig en förbättrad position i samhället och fa tillträde till den 
samepolitiska arenan. Det var endast genom eftergifter från statsmakternas sida som de kunde 
uppnå den typen av mål. Samma faktorer utgjorde begränsningar för samerörelsens möjlig
heter att engagera samerna i hela området. Det var närmast oöverstigliga hinder som skulle 
besegras av en liten minoritetsgrupp, utan egen maktbas med begränsade resurser till sitt för
fogande. Samerörelsen hade också stora problem att etablera sig i hela det samiska området. 
Under en stor del av undersökningsperioden stod samerna i de nordligare delarna av Norr
botten utanför samerörelsen, vilket innebar ytterligare en försvagning av dess möjligheter att 
få genomslag för sina krav. Hur kan då samerörelsens problem att etablera sig i detta område 
förklaras? 
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Den sena organiseringen i norr 
Samerna i Norrbotten norr om Pite lappmark har tidigare betraktats som politiskt inaktiva 
under större delen av den period studien behandlar. Resultaten i avhandlingen har visat att 
detta till viss del är felaktigt. Samerörelsens svårigheter att etablera sig i det nordligare same
området är en orsak till den att den uppfattningen har varit rådande. Det var endast sporadiskt, 
som till exempel vid landsmötet 1918 och i samband med Jukkasjärvisamernas aktion till stöd 
för lappdeputationen 1934, som samer i norr och i söder har gjort gemensam sak före 1937. 
Samerörelsens aktivitet i det sydligare sameområdet och de mer organiserade former sam ernås 
aktiviteter, åtminstone tidvis, har tagit sig där har ställts mot avsaknaden av organisationer 
och ett bredare politiskt agerande bland de nordligare samerna. Till viss del är detta dock ett 
felaktigt perspektiv i frågan om nordsamernas politiska agerande. Den första sameföreningen 
etablerades förvisso först 1937 och det var först under 1940-talet som samerörelsen på allvar 
fick fotfäste i det nordligare sameområdet. Samerna i detta område var dock långt ifrån inakti
va, som avhandlingen har visat agerade de i olika frågor och protesterade mot myndighetsbe
slut. Detta skedde dock endast på ett individuellt plan eller i form av enstaka aktioner inom 
lappbyarna, utan att detta gav utslag i politiska organisationer. 

Orsakerna till det uteblivna organisatoriska samarbetet bland nordligare samegrupperna 
fram till 1930-talet är däremot svårare att förklara. Den större konkurrensen renskötseln var 
utsatt för från jordbruksnäringen i de sydligare sameområden och las stadi ani smens starka po
sition i norra Norrbotten är faktorer som lyfts fram för att förklara skillnaderna, men dessa ger 
inte några uttömmande svar. Konkurrensen med jordbruksnäringen var stor även för de nord
ligare samerna, dock framför allt på den norska sidan av gränsen. Renbeteskonventionen med 
Norge innebar dessutom att vissa av byarna helt förlorade sina betesmarker i Norge, medan 
andra fick se en inskränkning av de betesområden som efter konventionens ikraftträdande 
1923 stod öppna för dem. De tvångsförflyttningar som blev följden av konventionen borde 
också ha kunnat utgöra en källa till politisk mobilisering. Den industriella utbyggnaden i 
Norrbotten, med järnvägar, gruvindustri och vattenregleringar, drabbade framfor allt de nord
ligare sameområden och medförde kraftiga inskränkningar av renskötselnäringen. Någon po
litisk mobilisering följde trots detta inte förrän 1937 när Jukkasjärvisamerna bildade den 
första sameföreningen i det nordligare sameområdet. Att det var samerna i Jukkasjärviområdet 
som först böljade delta inom samerörelsen var, med den industriella utbyggnaden i länet i 
åtanke, naturligt. Jukkasjärvisamerna hade förlorat stora områden renbetesmarker både på 
grund av järnvägen och omfattande gruvverksamhet i området. Inte heller laestadianismen 
tycks kunna förklara skillnaderna, då den politiska organiseringen bland samerna i norra 
Norge, trots en stark ställning för lse stadi ani smen även där, var lika tidig som bland samerna i 
de sydligare områdena. 

Vilka andra orsaker kan då förklara skillnaderna mellan utvecklingen i det nordligare och 
det sydligare sameområdet? En viktig faktor att betona är att samerörelsen under hela under
sökningsperioden var fragmenterad och saknade en stabil bas att utgå ifrån. De samiska orga
nisationerna och genomförandet av större aktioner var därför mycket påtagligt beroende av 
starka ledargestalter. Det krävdes att det fanns en stark ledare i området, och att denna var 
engagerad i och villig att aktivt arbeta för samerörelsen, för att denna i ett initialskede skulle 
få fotfäste och bli etablerad. I det nordligare sameområdet var det ingen av de etablerade sa
miska ledargestalterna som ställde sig bakom samerörelsen. Därmed var möjligheterna för 
rörelsen att etablera sig länge mycket begränsade. Detta uppmuntrades också av lappväsendet 
och myndighetens starka ställning i området var även en bidragande orsak till den begränsade 
mobiliseringen. Lappväsendet förespråkade aktivt de nordliga samernas inställning till det 
organisatoriska arbetet som en förebild. De var de "äkta" nomaderna, opåverkade av moderna 
irrläror som bara kunde leda till att renskötseln försummades och de framhölls ofta som en 
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förebild för de sydligare samerna. Detta var centralt även för lappväsendet eftersom myndig
hetens ställning i Norrbotten var stark så länge bara samerna i A rvidsjaur och Aijeplog på ett 
mer medvetet och aktivt sätt protesterade mot vissa delar av lappväsendets politik. Här kan 
även den lägre utbildningsnivån bland samerna i de nordligare delarna av Norrbotten i jämfö
relse med samerna i de sydligare områden ha bidragit till att lappväsendet kunde bibehålla sin 
starka ställning. 

Ytterligare en bidragande orsak till samerörelsens problem att etablera sig i n orr var att de 
försök som gjordes att engagera de nordligare samegrupperna skedde på samma sätt och uti
från samma villkor som i de sydligare sameområdena. Förhållandena var emellertid annorlun
da i de nordligare områdena, liksom vilka problem som fanns och vilka frågor som prioritera
des. Tomasson gjorde till exempel inga försök att anpassa samerörelsens budskap till förhål
landena i de nordligare lappbyarna och detta var sannolikt en bidragande orsak till hans miss
lyckande att till exempel etablera den finskspråkiga utgåvan av SET. Han hade dessutom visat 
en nedlåtande attityd mot de nordligare samerna, en betoning av en slags inre gräns inom sa
mesamhället, något som inte bör ha stärkt hans möjligheter att nå ut med sitt budskap. 

Samiska krav 
Det är under undersökningsperioden olika krav och frågor som står i fokus under olika tid
punkter, men det övergripande målet att samernas ställning i samhället skulle förbättras och 
att de skulle tillerkännas samma medborgerliga rättigheter och skyldigheter som övriga med
borgare utgjorde hela tiden grundkravet. Redan från inledningsskedet av den politiska mobili
seringen bland samerna stod krav med denna målsättning i fokus. Detta framfördes dock på 
olika sätt och med varierande kraft och tydlighet under perioden. 

Som tidigare nämnts fanns det en intim koppling mellan de krav som framfördes och ren
skötselnäringen. Detta sammanhängde med samepolitikens inriktning på renskötseln. Det var 
endast i egenskap av företrädare för renskötseln och som förespråkare för frågor med koppling 
till renskötseln som de samiska organisationerna och de samiska företrädarna hade möjlighet 
att fa sina frågor behandlade inom ramen för samepolitiken. Saknades denna koppling be
traktades frågorna inte som samefrågor. När den tidiga samerörelsen, under ledning av Elsa 
Laula, framförde krav som utgick från samerna som en etnisk grupp och inte från renskötseln 
i första hand medförde detta att endast delar av det frågekomplex som framfördes betraktades 
som tillhörande samepolitiken. En effekt av detta blev att de icke renskötande samernas ställ
ning hamnade i bakgrunden och inte uppmärksammades i lika hög grad. 

I fråga om de krav som framfördes fanns påtagliga skillnader mellan Tomasson och Park. 
Tomasson förde fram vad som närmast kan liknas vid konturerna till ett politiskt program i 
sina artiklar i SET redan i slutet på 1910- och böljan på 1920-talet. Han lyfte där fram det 
samiska och underströk värdet av den samiska kulturen. Ett viktigt led i detta var införandet 
av termen same från det första numret av SET 1918. Tomasson ville ersätta den med negativa 
konnotationer laddade termen lapp med samernas egen benämning på sig själva. Detta för att 
skapa en större stolthet för det samiska och för att markera samernas egenvärde som folk. 
Trots att benämningen same fortfarande inte var officiellt accepterad 1950, var den en viktig 
markering från de politiskt aktiva samerna. Det var en betoning och ett framhävande av en 
egen formulerad samisk identitet, en motbild mot den utifrån påtvingade lapska identiteten 
med det innehåll denna externa stereotypisering hade. Detta var en form av kulturell reorgani-
sering. Tomasson hade en uttalad målsättning att stärka den samiska kulturen generellt och att 
skapa en större stolthet hos samerna för den egna kulturen, och en större kunskap om och för
ståelse för samisk kultur hos den övriga befolkningen. Samtidigt innebar reorganiseringen en 
revitalisering av den etniska identiteten, en förändringsprocess där negativa stigmatiserande 
markörer förknippade med en viss identitet byttes ut eller omformulerades till en positiv ge

292 



menskap. Lapp byttes ut mot same, utifrån bestämda markörer och egenskaper ersattes med 
egna definitioner och en inre gemenskap. 

Samtidigt betonade Tomasson samerörelsens inriktning på sociala och ekonomiska frågor 
och intygade samerörelsens lojalitet mot de svenska statsmakterna. Samerna var svenska 
medborgare och skulle lojalt arbeta för sina målsättningar inom de ramar som sattes av det 
svenska samhället. Han kritiserade dock lappväsendet som enligt honom var överdimensione
rat och han var opponerade sig mot myndighetens starka maktposition. Genom att tillerkänna 
renskötarna ett större ansvar och fler uppgifter skulle myndigheten kunna bantas till att bara 
omfatta lappfogdarna, en position som Tomasson gärna såg samer med erfarenhet från ren
skötseln. Kritiken mot lappväsendet omfattades av fler samer och vissa ville gå längre än 
Tomasson och helt avskaffa myndigheten. Han försökte även skapa en större förståelse för att 
samefrågan inte enbart borde vara inriktad på renskötseln. En lösning på näringens problem 
krävde enligt honom ett bredare angreppssätt och att en insikt växte fram om att samefrågan 
även måste omfatta kolonisationsfrågan. Gentemot samerna betonade han betydelsen av att de 
var engagerade och beredda att agera för att väcka opinion i centrala frågor. 

Sina tankegångar och sin politiska strategi utvecklade Tomasson ytterligare under 1930-
talet, då han presenterade en vision av en förändrad samepolitik. Han hävdade att samepoliti
ken var behäftad med ett svårt problem; besluten fattades och implementerades av personer 
utan tillräckliga kunskaper rörande samernas situation och rennäringens villkor. Han krävde 
därför en grundlig omorganisation av samepolitiken och att samerna skulle erhålla en självklar 
position utifrån vilken de skulle kunna delta i beslutsprocesser som rörde samiska frågor. 
Tomasson ville även se att samerna fick ett starkare inflytande på samepolitikens utformning. 
Han framförde återigen kravet på att lappväsendets organisation skulle förändras och att ren
skötarna skulle tillerkännas ett större övergripande ansvar för renskötselarbetet. Den starka 
betoningen av övervakning av renskötseln i lappväsendets arbete orsakade friktioner mellan 
lapptjänstemännen och samerna, och enligt Tomasson innebar detta att renskötarnas förtroen
de för lapptjänstemännen minskade. Han betonade dessutom, återigen, behovet av att bredda 
samepolitiken till att omfatta fler områden än enbart renskötseln. 

Till skillnad från Tomasson framförde Park inget utarbetat program med en sammanhållen 
vision för hur samernas ställning i samhället skulle förändras. Park inriktade sig på olika kon
kreta sakfrågor där han krävde reformer och åtgärder som skulle innebära att samerna kom ett 
steg närmare målet; en jämställd position i samhället. Den skarpa konflikten mellan honom 
och lapptjänstemännen i Norrbotten innebar dessutom att de krav han framförde hela tiden 
hade udden riktad mot lappväsendet. Under 1930-talet, när konflikten kring tvångsslakten i 
Arjeplog var som starkast, förespråkade Park att lappväsendet som myndighet skulle avskaf
fas. Han motiverade detta med att lapptjänstemännen saknade kunskaper rörande renskötseln 
och att lappväsendets starka kontroll av renskötseln hämmade näringens utveckling. Lapp
tjänstemännens ovilja att samarbeta med renskötarna och att lyssna till deras argument med
förde dessutom att näringsutövarnas egna initiativ kvävdes, vilket i längden var skadligt för 
näringen. Under 1940-talet hade Park gått ifrån det uttalade kravet att lappväsendet skulle 
avskaffas, men det var fortfarande lappväsendets maktposition gentemot renskötarna som han 
angrep. Både i skattefrågan och i frågan om gränsdragningen rörande bymedlemskap i lapp
byarna, som var de två stora frågorna Park förde fram under mitten av 1940-talet, kritiserade 
han i skarpa ordalag lapptjänstemännens starka ställning gentemot renskötarna och hur de 
utnyttjade sin position. Park sökte även alternativa arenor för att föra fram sina krav i sin kon
flikten med lappväsendet. Han utnyttjade i mycket högre grad än Tomasson lokal- och 
rikspress för att föra fram sin kritik, som därmed blev mer direkt än den Tomasson en gång i 
kvartalet kunde framföra i SET. Park sökte sig även till andra alternativa arenor, som till ex
empel JO och domstolarna, där han agerade gentemot lappväsendet. Där ifrågasatte Park 
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främst lappväsendets tolkningsföreträde i renskötselfrågor och lapptjänstemännens kompe
tens. 

Att schismen mellan Park och lapptjänstemännen i Norrbotten i stor utsträckning rörde per
son och inte sak kunde utläsas av att Park inte framförde någon kritik mot Lennart Berglöf 
och de förslag rörande olika samefrågor som denne presenterade under 1940-talet, trots att 
dessa i stor utsträckning baserade sig på de förslag som den av Park så starkt kritiserade 
lapputredningen hade presenterat 1936. Den starka konfliktsituationen mellan parterna med
förde att det var svårare för samerörelsen generellt, och för Park i synnerhet, att fa gehör för 
sina synpunkter. Länsmyndigheterna i Norrbotten fick i de allra flesta frågorna lämna remiss
yttranden, och på grund av konflikten hade de en mer negativ hållning redan i förväg. Parks 
hårda linje mot lappväsendet i Norrbotten innebar därför på ett plan en försvagning av same
rörelsens ställning, genom att möjligheterna att föra en dialog med länsmyndigheterna var 
näst intill obefintliga. Eller som SSR:s tredje ordförande Anders Åhrén konstaterade: "Gustav 
Park var en stark och hård ledare, men man kan knappast beteckna honom som diplomat."11 

Samiska strategier 
Hur agerade de samiska företrädarna för att föra fram sina krav, vilka strategier utnyttjade de? 
Något förenklat kan det sägas att samerörelsen utnyttjade två olika strategier för att försöka 
föra fram sina krav: Den första var att försöka bygga upp en samisk organisationsrörelse, det 
vill säga skapa en struktur anpassad till det svenska samhället men med högre krav på organi
sation och på de individer som skulk bära upp organisationerna. Den andra strategin som ut
nyttjades var att agera mer aktions inriktat, det vill säga att skapa kortsiktiga opinioner i olika 
frågor utan att försöka kanalisera dessa i en fastare struktur. Med den senare strategin undveks 
problemen med vardagsarbetet, med att vidmakthålla en organisation även när de stora strids
frågorna inte stod på programmet. Samtidigt innebar det att arbetet med att engagera indivi
derna, med att skapa en opinion, skulle upprepas gång på gång, något som ställde stora krav 
på de som stod i ledningen för verksamheten. Även här skilde sig Tomasson och Park åt. 
Tomasson strävade efter att åstadkomma en organisering av sam erna, medan Park föredrog 
den aktionsinriktade strategin. 

Redan vid samerörelsens födelse gjordes försök att bygga upp en samisk organisations
rörelse, med lokala sameföreningar runt om i det samiska området och med en riksorganisa
tion som representant för föreningarna. Samerörelsen inspirerades av folkrörelserna och dessa 
var samtidigt förebilder för hur de samiska organisationerna skulle byggas upp och arbeta. 
Målsättningen för samerörelsen var också, framför allt under Tomassons ledning, att den 
skulle utgöra en samisk folkrörelse, baserad på ett brett förankrat engagemang bland samerna. 
Att samerörelsen erhöll en mer organiserad struktur, med en riksorganisation och ett nätverk 
av samiska lokalföreningar var också viktigt för att kunna erhålla tillträde till den samepolitis
ka arenan. Tomasson, liksom hans kollega under den första fasen av mobiliseringen Laula, 
insåg att detta var nödvändiga förutsättningar för att samerörelsen skulle kunna föra en dialog 
med statsmakterna rörande politikområdet. Det var endast en samisk riksorganisation som i 
längden skulle kunna utgöra en samtalspartner för statsmakterna och remissinstans i samefrå
gor, och det var endast om organisationen betraktades som representativ för den samiska be
folkningen som den skulle kunna uppnå denna position. Under större delen av perioden lyck
ades dock samerörelsen inte uppfylla dessa båda kriterier. Den sena etableringen i de nordliga
re sameområdena undergrävde representativiteten och misslyckandet att etablera en riksorga
nisation medförde att statsmakterna inte hade någon samisk aktör att ta hänsyn till och att föra 
en dialog med. Trots problemen att skapa en samisk organisationsrörelse förespråkade To
masson relativt konsekvent denna linje. Denna var förenlig med hans långsiktiga målsättning
ar för samerörelsen och med de krav han förde fram. 
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Denna organisationsstruktur, baserad på ett kontinuerligt engagemang hos den enskilde in
dividen, visade sig emellertid vara svår att förverkliga i en samisk kontext. Samerörelsen hade 
uttalade problem att anamma det svenska majoritetssamhällets organisationsformer och att 
kanalisera mobiliseringen och engagemanget bland samerna i denna form. Försöken att skapa 
en samisk organisationsrörelse, för att lättare kunna föra en dialog med statsmakterna, och att 
samla samerna i en gemensam organisation var uttalade exempel på en politisk reorganisering. 
Att skapa en föreningsverksamhet var något nytt i det samiska samhället. I realiteten innebar 
det en slags "försvenskning" av samerörelsen, där samerna tvingades att anpassa sig till de 
struktur som var gällande för att kunna kanalisera särintressen i d et svenska samhället. Även 
idén om en samisk riksorganisation, som formellt skulle kunna omfatta alla samer var också 
ett nytt koncept i en samisk kontext. Denna idé om en samisk enhet var även en form av en 
social reorganisering, där samerna i allt större utsträckning böljade se sig som ett folk. Vid 
den första mobiliseringsvågen i böljan av 1900-talet saknades dessutom kontakter mellan de 
sydligare samegrupperna och de i norr varför denna del av den politiska reorganiseringen var 
mycket svår att förverkliga. Trots att möjligheterna att förverkliga en livskraftig samisk orga
nisationsrörelse successivt förbättrades under den första halvan av 1900-talet hade samerörel
sen stora svårigheter att lyckas med detta. Det var först vid undersökningsperioden slut som 
samiska lokalorganisationer fanns etablerade i större delen av det samiska området och det var 
också först då försöken att bilda en samisk riksorganisation lyckades. 

Park förespråkade å sin sida den mer aktionsinriktade linjen, där han kunde ta fasta på vissa 
konkreta sakfrågor och driva dessa. Han ställde sig dessutom länge skeptisk till möjligheterna 
att etablera en samisk organisationsrörelse. De främsta exemplen på större samiska aktioner 
var lappdeputationen 1933 och samedeputationen 1945. Vid båda tillfällen spelade Park en 
framträdande roll i d eputationernas förberedelser och resor till Stockholm, medan Tomasson 
hade varit starkt bidragande till att skapa opinion bland samerna för lappdeputationen. Även 
de tre första samiska landsmötena kan ses som en form av mer kortsiktiga aktioner, även om 
de krävde ett avsevärt mer omfattande förberedelsearbete. Denna typ av agerande var mer 
lyckosam och de samiska aktionerna rönte långt större uppmärksamhet och fick en större 
spridning för de krav som framfördes än vad sameorganisationerna mäktade med under perio
den. Dessutom var det lättare att engagera samerna i kortsiktiga aktioner än i långsiktiga orga
nisationer. För Park var det naturligt att agera på detta sätt, det var så han agerade gentemot 
lappväsendet i Norrbotten och dessutom ansåg han att förutsättningarna för en samisk organi
sationsrörelse inte kunde skapas, de måste få växa fram organiskt och här trodde Park att 
verksamheten vid Samernas Folkhögskola så småningom skulle leda till just detta. Även den
na typ av agerande var en form av politisk reorganisering, men uppenbarligen en form som 
var lättare att förverkliga under undersökningsperioden. 

I samband med landsmötet 1948 insåg Park emellertid att det var nödvändigt att försöka 
bilda en samisk riksorganisation och därmed övergå till en fastare organiserad struktur för 
samerörelsen. Det var i praktiken omöjligt att utan en samisk organisation som kunde fungera 
som remissinstans bevaka samernas intressen. Det blev därför till slut Park som förverkligade 
Tomassons vision om en samisk riksorganisation. 

En tydlig strategi som nyttjades av både Tomasson och Park var att de i mycket liten ut
sträckning vände sig till lappväsendet eller länsstyrelserna i olika frågor. De hade en bristande 
tilltro till tjänstemännens kunskaper och deras villighet att föra en seriös dialog. Länsmyndig
heterna förbigicks således, även om de trots detta fick lämna remissyttranden i frågorna. För 
att nå fram med sina frågor utnyttjade både Tomasson och Park i stället framför allt kontak
terna med Carl Lindhagen och dennes beredvillighet att motionera i riksdagen å samernas 
vägnar. Dessutom vände de sig direkt till regeringen i vissa frågor. Både Tomasson och Park 
var dessutom mer försiktiga i sin kritik mot centralmakten. Eftersom det var där de hoppades 
få stöd för sina synpunkter och krav kan väl denna strategi förefalla naturlig. Båda två var 
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däremot skarpare i sin kritik av lappväsendet, i Tomassons fall dock endast periodvis och hans 
kritik var inte tillnärmelsevis lika stark som Parks. 

Samerörelsen under 50 år 
I en sammanfattande överblick över samerörelsens utveckling under perioden och över vad 
som förändrats under dessa 50 år finns det vissa mer betydelsefulla linjer som kan framhållas. 
Vissa förändringar inom rörelsen var tydligt framträdande. De mest påtagliga låg på det orga
nisatoriska planet, där samerörelsens arbete i ökad utsträckning kanaliserades genom ett väx
ande antal samiska organisationer. Sameföreningar var verksamma under en stor del av under
sökningsperioden, men det var först under det sista decenniet som antalet föreningar på allvar 
böljade öka och den samiska organisationsrörelsen fick fäste i hela det samiska området. 
Detta innebar en förstärkning av samerörelsens styrka på det lokala planet. Tillkomsten av allt 
fler föreningar signalerade samtidigt en bredare uppslutning bakom samerörelsens idéer. 

Under en stor del av perioden var bildandet av en samisk riksorganisation en mer eller 
mindre uttalad målsättning. Framför allt Tomasson drev denna fråga och han hade tidigt en 
vision om en nationell sameorganisation som kunde agera som samernas företrädare. Detta 
mål uppnåddes dock först 1950 när SSR konstituerades på landsmötet i Jokkmokk. De tidiga
re försök som hade gjorts under perioden hade samtliga blivit relativt kortlivade och endast en 
mycket begränsad, om ens någon, verksamhet hade bedrivits av dessa embryon till samiska 
riksorganisationer. Samerörelsens begränsade lokala förankring, kombinerat med de existe
rande sameföreningarnas svaga ekonomiska ställning, innebar nästan oöverstigliga hinder för 
ett realiserande av målsättningen att bilda en riksorganisation. Först under efterkrigstiden 
böljade förhållandena vara mer gynnsamma för samerörelsen i dessa avseenden. Rörelsen var 
således under större delen av undersökningsperioden på många sätt alltför svag för att kunna 
bära upp en riksorganisation. Å andra sidan skulle en riksorganisation sannolikt ha stärkt sa
merörelsen samtidigt som den hade kunnat verka stimulerande för en ökad mobilisering på det 
lokala planet. 

På grund av svårigheterna att etablera formella organisationer kom enskilda personer att 
spela en mycket framträdande roll inom samerörelsen. Tomasson och Park, som var de två 
mest tongivande samiska ledarna under perioden, är tydliga exempel på detta. Deras agerande 
hade ett avgörande inflytande på samerörelsens inriktning och strategier och deras åsikter do
minerade de krav som framfördes till statsmakterna. Rörelsen var länge beroende av denna typ 
av framträdande ledare även på det lokala planet för att överhuvud taget kunna etablera sig i 
olika områden. Om stödet från de lokala ledarna saknades var samerörelsens möjligheter att 
vinna uppslutning bland samerna små. 

Ett problem som uppstår i en situation där det i stor utsträckning är enskilda individer som 
för en grupps talan är att bedöma hur representativa de är för gruppens åsikter och hur lyhörda 
de är för dess intressen. Hur ska till exempel Tomasson och Park bedömas i s in egenskap av 
samiska företrädare, var de representativa? Här kan en återkoppling till Vigdis Stordahls reso
nemang kring hur en organisation kan betraktas som representativ för den grupp vars intressen 
den ska företräda göras. Genom att det här rör sig om individer och inte en organisation kan 
dock inte resonemanget följas fullt ut. Det första ledet hon berörde var att organisationen 
skulle godtas som gruppens språkrör. Under den övervägande delen av undersökningsperio
den tycks de samiska ledarna uppfylla detta kriterium. De uppfattas, åtminstone av de politiskt 
aktiva segmenten av den samiska befolkningen, som samernas språkrör och företrädare. Den 
andra punkten Stordahl diskuterade rörde att organisationen skulle motsvara gruppens sam
mansättning. Detta kriterium är givetvis omöjligt att uppfylla i avsaknad av en organisation, 
varför de samiska ledarna inte kan sägas vara representativa på denna punkt. Den tredje 
punkten i Stordahls resonemang rörde att organisationen skulle vara lyhörd för krav och åsik-
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ter som förs fram inom gruppen. På den punkten är det tveksamt om Tomasson och Park kan 
sägas vara representativa, eftersom det i större utsträckning var de som förde över sina åsikter 
till gruppen än tvärtom. Detta är dock i sig följdriktigt eftersom det endast fanns ett fatal le
dande individer inom samerörelsen under perioden. Därmed var det naturligt att de som fanns 
spelade en central roll som katalysatorer för ett politiskt agerande och samtidigt blev tongi
vande för hur olika frågor betraktades och vilka krav som fördes fram. Trots detta kunde vid 
vissa tillfällen tydliga åsiktsskillnader framträda mellan Tomasson och Park å den ena sidan 
och en bredare samisk opinion å den andra. Synen på renskötselns framtid som debatterades 
vid landsmötet 1937 är ett exempel på detta. Möjligheterna för sameledarna att nå fram med 
sina åsikter bottnade ändå ytterst i att det fanns en mottaglighet bland samerna. Sammantaget 
kan sägas att Tomasson och Park var representativa för samerna eftersom de hade ett starkt 
stöd inom gruppen, om än detta stöd kontinuerligt angreps och ifrågasattes från lapptjänste
männen i Norrbotten. Det tycks även ha funnits en samstämmighet mellan sameledarna och en 
bredare samisk opinion på en rad viktiga punkter. 

Det fanns en stark kontinuitet över tid inom samerörelsen. Ingen av de ledande sameföre
trädarna från den första mobiliseringsvågen i början av 1900-talet fanns visserligen med vid 
landsmötet 1950, men flera av mötesdeltagarna, med Park i spetsen, hade funnits med i det 
samepolitiska arbetet sedan landsmötet 1918. Indirekt, via SET och Tomasson, fanns dess
utom en viss återkoppling till den första mobiliseringen. Under den korta tid Tomasson funge
rade som redaktör för LET fick han en viss erfarenhet av arbetet med en tidning, något som 
han sedan hade med sig när han började arbeta med SET. Ett arv som sedan gick vidare till 
Park. Kontinuiteten inom samerörelsen innebar att det fanns en fond av erfarenhet att ösa ur 
vid periodens slutskede. Det fanns en stor insikt i och sakkunskap på det samepolitiska områ
det, till exempel rörande hur frågor skulle bearbetas och vilka kanaler som kunde utnyttjas för 
att föra fram samiska krav. Denna erfarenhet var central för de allt fler unga samer som bölja
de engagera sig mot slutet av perioden. 

Ett konstaterande som är möjligt att göra är att den politiska medvetenheten hade ökat 
bland samerna under perioden, inte minst genom att samerörelsens lokala förankring hade 
breddats avsevärt. Bland samerna fanns vid periodens slut en helt annan insikt i den egna 
gruppens ställning i samhället och hur denna skilde sig från övriga medborgares. De förbätt
rade utbildningsmöjligheterna var en viktig faktor som bidrog till att medvetenheten ökade. 
Detta går att utläsa på ett generellt plan där den växande mobiliseringen lokalt är en indikator 
på denna utveckling. Däremot är det inte möjligt att utifrån denna undersökning få en inblick i 
hur samerörelsen påverkade den enskilde individen. För att på ett mikroplan kunna få en in
blick i hur samerna uppfattade samerörelsen och vilka faktorer som avgjorde om den enskilde 
engagerade sig inom rörelsen eller inte krävs det en annan typ av undersökning och ett annat 
källmaterial. 

Innebar då denna utveckling att samernas inflytande hade stärkts genom samerörelsens 
agerande under perioden? Samernas ställning i samhället hade förbättrats under femtioårsperi
oden och de kunde nu på ett mer självklart sätt kräva att få delta i den politiska debatten. Till 
viss del hade samerörelsens verksamhet bidragit till denna utveckling. Statsmakterna tving
ades dessutom i allt större utsträckning ta hänsyn till samernas åsikter när samepolitiska frå
gor skulle behandlas. Trots detta måste samerörelsens inflytande fortfarande beskrivas som 
mycket begränsat vid undersökningsperiodens slut. Genom de begynnande förändringarna av 
samhällsklimatet efter andra världskriget och genom bildandet av S SR befann sig dock same
rörelsen i en gynnsam position för att successivt kunna öka sitt inflytande. Denna process var 
emellertid ännu bara i sin begynnelse 1950. En starkt bidragande förklaring till att samerörel
sens inflytande inte hade stärkts i större utsträckning under perioden var lappväsendets age
rande. Myndighetens starka ställning i samefrågor och lapptjänstemännens ställning som ex
perter innebar att lappväsendet hade ett betydande inflytande på utformningen av samepoliti
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ken. Genom att lappväsendet och länsstyrelserna i stor utsträckning motsatte sig samerörel
sens verksamhet och etablerandet av samiska organisationer med en politisk inriktning var 
detta ett allvarligt hinder för samerörelsen. Framför allt lappväsendet i Norrbotten agerade 
aktivt för att förhindra denna utveckling och detta gjorde myndigheten både lokalt och natio
nellt. Lokalt strävade lappväsendet efter att motverka samerörelsens inflytande, nationellt age
rade myndigheten som en broms för reformer och förändringar inom samepolitiken. Initiativ 
som togs av de politiskt aktiva samer och som fördes upp på en central politisk nivå avstyrktes 
i nästan samtliga fall av länsmyndigheterna. Lappväsendet kunde därigenom på ett påtagligt 
sätt begränsa samerörelsens inflytande. Under efterkrigstiden inleddes emellertid en utveck
ling där lappväsendets position successivt började försvagas, en utveckling som innebar för
bättrade möjligheter för samerörelsen. 

Slutord 
Med facit i hand kan vi se att efter 50 års strävanden uppfylldes målet om en riksorganisation. 
SSR, som i år firade sitt 50-årsjubileum, visade sig vara livskraftig och etablerade sig på kort 
tid som en samisk remissinstans. Trots den blygsamma uppslutningen från framför allt lapp
byarna vid förbundets bildande lyckades organisationen under sitt första decennium profilera 
sig framgångsrikt. Detta gav också resultat, 1960 hade samtliga lappbyar och sameföreningar 
gått in som medlemmar i SSR. Samernas etnopolitiska mobilisering var emellertid mycket 
mer än enbart en strävan efter att bilda samiska organisationer vilka kunde företräda samerna 
gentemot statsmakterna. Mobiliseringen var ett uttalat drag av den etniska reorganiseringspro-
cess som pågick i det samiska samhället. Denna process influerade samerna politiskt, kultu
rellt, ekonomiskt och socialt. Det handlade om att skapa respekt för det samiska, att träda ur 
de begränsningar som den svenska samepolitiken innebar. 

Konstituerandet av SSR markerade den begynnande förändringen inom det samepolitiska 
området. Samerna gavs i större utsträckning tillträde till politikområdet och i förbundet hade 
de det instrument, den organisation, som var nödvändig för att allvar träda in på den samepo
litiska arenan och inleda en dialog med statsmakterna. Etablerandet av SSR som en accepterad 
aktör på det samepolitiska området var därför ett viktigt steg för samerörelsen. Konkreta re
sultat till följd av dessa förändringar skulle ännu dröja, men de förbättrade möjligheterna för 
samerna att kunna påverka politikens utformning var påtagliga i en jämförelse med situatio
nen under till exempel mellankrigstiden. Bildandet av SSR 1950 kan därför, i likhet med den 
första vågen av politisk mobilisering bland samerna efter sekelskiftet 1900, sägas vara inled
ningen till en ny utveckling: Tiden börjar på nytt. 
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Summary 

This study describes and analyses the ethnopolitical mobilization of the Sami in Sweden be
tween 1900-1950. The investigation focuses on the forces behind the Sami mobilization, on 
the demands made by the Sami, and on the strategies adopted to achieve these goals. Particu
lar attention has been given to three areas: (1) the management of reindeer herding and its role 
in the Sami movement, (2) the shaping of the Swedish Sami policy at central government 
level and how this influenced political mobilization within the Sami population, and (3) the 
Lapp Administration's (lappväsendet) implementation of Sami policy at regional and local 
level and interaction between the Lapp civil servants (,lapptjänstemän) and the Sami in rela
tion to the policy's implementation. 

The ethnopolitical mobilization among the Sami in Sweden can be said to have its origins 
around the beginning of the 20th century. It was at this point in time that a period of compre
hensive activity among the Sami in Västerbotten began with protests against the legislation on 
reindeer pasturing, and presentation of alternative political solutions for the Sami situation by 
the Sami themselves. Two of the leading representatives of the Sami during this period were 
Elsa Laula and Torkel Tomasson. In 1904, the activity resulted in the forming of the first 
Sami organization in Sweden. In the August of that year the Lapp's Central Union (Lapparnes 
Centralförbund), which should operate as a national Sami organization, was constituted. The 
initiative came from the Västerbotten Sami. It was there that one month later the first local 
Sami society, the Fatmomakke Lapp society (Fatmomakke lappförening), was formed. This 
was followed by the formation of a further three Lapp local societies in the County. The mo
bilization in Västerbotten spread nationally both northwards and southwards. A Sami society 
was formed in Jämtland and there were plans for the formation of societies in Aijeplog and 
Arvidsjaur as well. However, it does not appear that these plans came to fruition. Under the 
direction of the Central Union the publication of the first Sami newspaper in Sweden, The 
Lapp's Own Newspaper (Lapparnes Egen Tidning, LET), began. The formation of these so
cieties, however, marked the final phase of the initial period of ethnopolitical mobilization 
among the Sami. By 1905 the LET had ceased publication and the Central Union, together 
with all but one of the local societies, had closed down. The initial phase of the Sami move
ment during these intensive years around the beginning of the 20th century can be character
ized as reactive. It was the reaction to the 1898 Reindeer Herding Act that lay behind the first 
actions; from this the Sami movement's strength grew and through the founding of the Sami 
organizations the movement had definitively entered an active phase. However, as these so
cieties were formed, the energy behind the movement drained away and the activity began to 
be replaced with passivity. The level of political activity among the Sami during the ten-year 
period beginning 1906 was low. 

A new wave of political activity among the Sami began in 1917. The national meeting of 
the Sami in Norway in that year served as an important source of inspiration for the newly 
awoken Sami movement in Sweden. Furthermore, the government was preparing a govern
ment bill which contained a number of suggested changes to the Reindeer Herding Act. A bill, 
which would, among other things, ban reindeer herders from building permanent dwellings on 
crown land. Meanwhile the Sami leadership had succeeded in procuring support for their line 
among the members of the Swedish parliament, who voted that large parts of the bill should 
be delayed until the Sami had been given time to examine and comment upon it. In February 
1918 the first national meeting of the Sami in Sweden was held in Östersund. The primary 
task of the meeting was to discuss the proposals in the government's bill. The meeting became 
a strong manifestation of Sami political will; they appeared as a ethnic minority with a will to 
gain influence over their own situation. As a direct consequence of the national meeting the 
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Sami movement experienced a strong new wave of mobilization and enthusiasm. The meeting 
resolved to once again form a national Sami organization, the Lapp's Central Union 
(.Lapparnas Centralförbund). Further, in the period immediately preceding and following the 
national meeting eight new local Sami societies were founded. An indirect consequence of the 
meeting was that a Sami newspaper, The Sami People's Own Newspaper (Samefolkets Egen 
Tidning, SET), was founded by Torkel Tomasson in the autumn of 1918. The following year a 
new inquiry into the Sami issue, the 1919 Lapp Committee, was set up to which, following a 
motion proposed by Carl Lindhagen in the Swedish Parliament, Sami members were ap
pointed. 

In spite of these positive tendencies the situation for the Sami movement rapidly became 
difficult. The mobilization was restricted to the same area as the mobilization at the beginning 
of the century had been, even if there was stronger support this time from southern Norr
botten. However, once again the majority of the Sami in Norrbotten remained outside of the 
movement's activities. This was naturally a limitation and resulted in a situation in which the 
local Sami societies were too few and too small to support the Central Union. Thus, when the 
Swedish government decided that they were not willing to support the Union's activities 
through the issuing of a lottery license, the Central Union closed down in 1923 without, in 
reality, having pursued any activity during its 5 years of existence. The same year, the Lapp 
Committee broke off its work prematurely and the committee's views regarding reindeer 
herding did not form the foundation for new legislation on reindeer pasturing. Further, the 
SET had severe economic problems, yet was able to be saved by a state grant awarded annu
ally from 1922 onwards. The Sami movement around the period of the national meeting can 
be described as entering a reactive phase. Later, an attempt during the first part of the 1920s 
by the movement to become more active and independent failed and a growing passivity once 
again began to spread among the Sami. This passivity could be clearly seen in the SET. In the 
paper, Tomasson was very careful in his criticism of the government's actions, partly due to 
disappointment about the failure of the Sami movement during the immediately preceding 
years and partly due to a fear that the newspaper would lose its state grant. This passiveness 
was evident in respect to the conclusion of the Lapp committee's work which was carried out 
by the one-man investigation committee of Johan Widen. Although Sami delegates were ab
sent from the investigation Tomasson was restrained in his criticism. 

Towards the end of the 1920s the passivity once again began to give way. In connection 
with the government bill for a new Reindeer Herding Act which was presented to parliament 
in 1928, Tomasson became more critical. His criticism was primarily directed at the increased 
power given to the county public authorities (länsmyndigheterna) and against restricting 
which of the Sami had the rights to herd reindeer. Even in conjunction with the introduction 
of new Village Regulations in Norrbotten and Jämtland in 1927 and 1929, respectively, the 
Sami were more active and conveyed their criticisms more strongly than they had earlier. 

It was, however, the development in Arjeplog that provided the impulse for a new wave of 
Sami mobilization. The right of the Sami in Sweden to move their reindeer to summer pas
tures in Norway had long been discussed between the two countries. In 1919 the Reindeer 
Herding Convention was signed which regulated this right in detail. The convention meant a 
reduction in the Swedish Sami's grazing rights in Norway; something which negatively af
fected the Sami in the four most northern Lapp Villages. Only a restricted number of reindeer 
were permitted to be grazed in Norway, and this was a number that was severely lower than 
the number of reindeer that were to be found in the villages. To solve the problem, a pro
gramme of compulsory re-settlement of reindeer herders and their reindeer from the northern 
villages was started the same year as the convention was signed. This resulted primarily in the 
compulsory re-settlement of those Sami from the Lapp Villages of Karesuando to the more 
southern Lapp Villages in the county. 
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This resettlement of Sami from the northern Lapp Villages to Aijeplog resulted in serious 
consequences, initially only locally for the reindeer herders in the area, but later for the entire 
Sami movement's development. The reindeer herding method of the Karesuando Sami, who 
had been resettled to Aijeplog, was more extensive than the intensive reindeer herding 
method, which had been traditionally used in Arjeplog. This resulted in problems. Many of 
the Karesuando Sami had large reindeer herds and the freer, more extensive methods meant 
that these herds absorbed the Aijeplog Sami's smaller herds. Due to this, reindeer herding in 
the area successively became more extensive. As early as 1923 the Arjeplog Sami protested 
against the Karesuando Sami's reindeer herding methods. Gustav Park, who himself had fam
ily in the Aijeplog area, including two brothers who were active reindeer herders in the area, 
stepped in, supported and helped with the actions. The county public authorities dismissed the 
protests. They stated that the Karesuando Sami should revise their reindeer tending methods 
in accordance with the intensive approach, which was the prevailing one in the region. This 
change was, according to the Lapp civil servants, in the process of being carried out. In com
bination with the growing size of the reindeer herds in the area the problem continued to grow 
during the entire 1920s and even the forest Sami in Arvidsjaur were affected. In spite of the 
worsening situation the county public authorities continued to refuse to view this as a problem 
and acted in a remarkably weak manner in their attempts to get the changes in reindeer herd
ing methods implemented among the resettled Karesuando Sami as was formally demanded. 

The increasing number of reindeer in the parish and the growing problems with the rein
deer herding which were partly due to this increase resulted in the county public authorities in 
1931 coming to the conclusion that it was necessary to resort to compulsory slaughter in order 
to reduce the number of reindeer. The compulsory slaughter affected both the resettled Kare
suando Sami and the Aijeplog Sami. The slaughter was met by very strong Sami protests. 
Once again Park stood to the fore of the protests. The compulsory slaughter also marked the 
beginning of a period of particularly sharp conflict between him and the Lapp civil servants. 
Park criticized in sharp terms the behaviour of the Lapp Administration and the country ad
ministrative board {länsstyrelsen) on this matter. In the spring of 1932 the slaughter was 
ended prematurely. The ending of the slaughter did not mean that the conflict had been re
solved, rather that it had been transferred to a new arena. The conflict, moreover, came to a 
large to degree concentrate on how the Reindeer Herding Act was to be interpreted. The 
country public authorities' behaviour was reported in 1932 to the Parliamentary Ombudsman 
by the affected Sami; Park, once again, stood behind the action. The county public authorities' 
behaviour was strongly questioned as was the raison d'être of the Lapp Administration as a 
public authority. Furthermore the country public authorities' interpretation of the Reindeer 
Herding Act and the Village Regulations were questioned. Park attempted to present an inter
pretation of the orders which were, according to him, in accordance with the factual develop
ment with the industry. The Parliamentary Ombudsman, however, returned the complaint 
without any action. 

The compulsory slaughter also resulted in an sharpening of Tomasson's tone in the SET. 
From 1932 he intensified his criticism of the county public authorities and, moreover, 
launched, in a series of articles, a comprehensive plan to fundamentally change the Swedish 
Sami policy. Tomasson wanted to spread the sphere of discussion about the Sami and create a 
belief in the Sami's abilities to participate in society and in the administration of the reindeer 
herding industry. He lucidly stressed that the Sami question could not be restricted to reindeer 
herding; the industry could only provide for a diminishing number of the Sami population and 
the remainder, therefore, needed other means to support themselves. Tomasson stressed, the 
importance of the question of agricultural colonialisation as a part of the solution for those 
Sami who were forced to leave reindeer herding. His articles and the continuing conflict in 
Aijeplog formed the basis for a broad manifesto of Sami opinion in the southern Sami re-
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gions. A long series of opinion seeking meetings in southern Norrbotten, Västerbotten and 
Jämtland showed support for Tomasson's suggestions and demanded support for reindeer 
herding. In November 1933, a Sami deputation, the so-called Lapp Deputation, travelled 
down to Stockholm to present the Sami's demands. The deputation, which included both Park 
and Tomasson, was met positively by the government officials. Yet due to a pronounced re
sistance to the Sami demands from the county public authorities in the three counties the gov
ernment took no action. 

Parallel to this development, an inquiry was being conducted in Norrbotten. The problem
atic situation of reindeer herding in Arjeplog was the primary reason that as early as 1930 a 
new inquiry, the 1930 Lapp Inquiry, was set up to consider the reindeer herding situation in 
Norrbotten. No Sami were allowed to take part in the inquiry process. The inquiry was greatly 
discussed and criticized from the Sami camp, not least because of the conflicts between the 
Sami in Aijeplog and the country public authorities. When the Lapp Inquiry presented its 
findings in 1936 it was met by strong Sami criticism, delivered primarily by Tomasson and 
Park. They both believed that the inquiry had neglected Sami views and Sami demands, in 
particular those presented by the Lapp Deputation. Park, moreover, maintained that the in
quiry team were seriously lacking in competence when it came to reindeer herding and that 
this had led to large shortcomings in the rationale of the proposal. The many weaknesses that 
Tomasson and Park saw in the Lapp Inquiry's report were worrying if they were to form the 
foundation of changes in the Reindeer Herding Act. They decided, therefore, to call a new 
national Sami meeting at which the inquiry's report was to be discussed. The meeting was 
scheduled for October 1937 and to be held in Arvidsjaur. 

The national meeting of 1937 became like its predecessor a strong political manifestation 
of the Sami cause. Tomasson was unable to attend the meeting due to failing health and Park, 
therefore, appeared all the more as the clearly dominant Sami leader. The Lapp Inquiry's re
port formed the focus of the discussion and it was exposed to enormous criticism, from both 
Park and the other delegates. The national meeting was another clear example of the conflict 
between him and the county public authorities in Norrbotten and the discussions were at times 
particularly sharp. The delegates unambiguously sided with Park and showed their support for 
him and Tomasson as the Sami's leaders and spokesmen. The need for the Sami to mobilize 
politically and to form Sami organizations was discussed at the meeting. With the aim of tak
ing care of Sami interests until the next national meeting, an interim general council was ap
pointed. Both Tomasson and Park were elected members of this general council, but the coun
cil was unable to undertake any real activities. Above all, the necessary financial resources 
were lacking. When Tomasson died in 1940 the interim general councils activities ceased 
completely. The problem experienced by this general council are significant for the problems 
experienced by the Sami movement after the national meeting. During the 1930s the Sami 
movement was considerably active, particularly after the compulsory slaughter in the of win
ter 1931/1932. After the national meeting this development was broken and the movement 
readopted a more passive attitude while waiting for the government to take a position in re
spect to the inquiry's proposals and the national meeting's demands. Thus, the national meet
ing of 1937, in contrast to the Östersund meeting, had no positive mobilization effects for the 
Sami movement. 

The development of Sami policy in Sweden during the first half of the 1940s was charac
terized by the ongoing world war and of the inquiry that was being conducted by the one-man 
investigation committee of Lennart Berglöf. The outbreak of war caused much concern among 
the reindeer herders. Later this worry was increased by the German occupation of Norway that 
resulted in direct consequences for the Sami. Although, the German occupation authorities 
accepted the Reindeer Herding Convention's regulations and cross-border reindeer herding 
could, therefore, be maintained, the war still meant changes to the industry, not least in the 
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northern parts of Norrbotten. The worry and the uncertain situation contributed to reindeer 
herding, in particular in the four most northern Lapp Villages, being re-organized during the 
war. The reindeer herders did not use the grazing pastures in Norway to the same degree as 
earlier. The Lapp civil servants could no longer control and supervise the reindeer herders 
during their stay in Norway and neither could they dictate how the reindeer herding should be 
organized there. Due to this the Lapp authority's position of power began to be broken and the 
Lapp Bailiff's {lappfogde) position began to be increasingly questioned even in the northern 
areas of Norrbotten. The ethnopoliticai mobilization had begun to seriously gain a foothold 
among the Sami in the entire county. 

The inquiry conducted by Lennart Berglöf during the first half of the 1940s had a pacifying 
influence on the Sami movement. Berglöf 's report included suggestions that were to a great 
degree similar to those that had been presented in the 1930 Lapp Inquiry. However, in spite of 
this, there were only a very restricted number of Sami protests. Two Sami, one of which was 
Park, were members of the group of experts that assisted Berglöf in his work. The Sami ex
perts supported the suggestions in the inquiry's reports and Park, in particular, was moderate 
in his actions. The criticisms he had earlier presented against the Lapp Inquiry were now ab
sent. Further, he praised Berglöf and his work in warm terms, in spite of the negative view of 
the Sami presented in the reports. Berglöf 's reports was discussed at three national Sami con
ferences in Arvidsjaur in 1940, 1942 and 1943. Yet, even here no strong objections were 
raised against the proposals. The prevailing situation of war most likely contributed to a more 
restrained attitude from the Sami. Park maintained, however, a critical stance against the 
county public authorities in Norrbotten. As a whole the Sami movement can be viewed as 
being passive until 1944, in spite of the nascent mobilization in the northern parts of Norrbot
ten. 

Once Berglöf had finished the most important part of his inquiry in 1944 Park began to act. 
He presented complaints against the level of tax on reindeer herders and the implementation 
of the rules concerning membership of Lapp Villages. In both matters Park considered that the 
Lapp civil servants had too much power. He, therefore, mobilized support among the Sami on 
these issues and travelled in January 1945 to Stockholm as the head of a deputation, the so-
called Sami Deputation. Although, the deputation's demands in questions of fact were not 
sympathetically received, it indicated that during the second half of the 1940s the Sami 
movement was entering an active phase. A factor that contributed to Park gaining support for 
his opinions was the Sami Folk High School (Samernas Folkhögskola), which had been 
founded in 1942. Here Sami youth could continue to receive an education after they had com
pleted compulsory schooling. Through its activities, increasing numbers of Sami were re
sponding to the political message. Park also attached strong faith in the idea that the Folk 
High School would in the long term produce Sami leaders, which would make possible the 
creation of a national Sami organization. He was, however, pessimistic about the immediate 
future and believed that this development would take time and could not be accelerated. 

The requirement to patiently await the right prerequisites for a national Sami organization 
rapidly changed, however, in November 1947 when the 1946 Meat Inspection Committee 
presented its report on the reindeer slaughter. Park believed that the suggestions in the report 
would represent a catastrophe for the reindeer industry and decided, therefore, to rapidly call a 
Sami national meeting in order that the Sami could present their opinions on the matter. The 
meeting was held in February 1948 in Arvidsjaur and, due to the short preparation time, was 
on a smaller scale than the two previous meetings. The report was naturally the focus of the 
meeting and its suggestions were thoroughly criticized. Organizational issues were taken up 
for discussion and a working group, in which Park among others was included, was estab
lished in order to represent the Sami in the period until the next national meeting. It was this 
working group that would lay the foundations for the first permanent national Sami organiza-
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tion in Sweden. The Meat Inspection Committee's report made Park clearly realize that a na
tional Sami organization could not wait any longer; that in the long term it was untenable to 
call a national Sami meeting as and when important issues arose. The organization was to 
operate as the Sami's representatives and as negotiators with the government. The working 
group prepared a proposal for a constitution for the new national organization and in spite of 
limited interest from the Sami, a new national meeting was called in 1950, this time in 
Jokkmokk. At the meeting the National Union of the Swedish Sami {Svenska Samernas Riks
förbund/Sâmiid Riikkasearvi, SSR) was founded. To give the Union greater stability, it was 
above all to be based upon the Lapp Villages. These were permanent units with a relative 
good economic base in contrast to the Sami societies, which had come and gone and which 
had had weak economic bases. In spite of its modest beginnings the SSR rapidly became an 
important player in the Sami political arena. 

For the major part of the studied period there is a clear line separating the Sami in the north 
from the Sami in the south. The Sami from the southern areas of Arjeplog and Arvidsjaur in 
southern Norrbotten, in Västerbotten and in Jämtland were from the beginning of the 20th 

century active in the Sami movement. It was here that the first wave of ethnopolitical mobili
zation occurred and it was here that the Sami movement was concentrated until the 1940s. 
The Sami in the northern areas of Norrbotten were not entirely passive, but their actions were 
smaller and short lived. Various reasons for this difference between the Sami in the north and 
in the south have been proposed. These include, for example, that exposure of reindeer herd
ing in the southern Sami areas to hard competition from agriculture fired the political mobili
zation there. The Laestadian movement's strong position in the northern Sami areas is on the 
other hand supposed to have inhibited political mobilization. However, neither of these factors 
provides an exhaustive explanation for the differences. Other possible causes were that in the 
northern Sami areas none of the established leadership figures clearly supported the Sami 
movement and, moreover, the Lapp authorities actively worked against the establishment of 
the Sami movement in the area. Another contributing factor to the Sami movement's inability 
to establish itself in the north was that the attempts to engage the northern Sami were con
ducted in the same manner and under the same conditions as those in the southern Sami re
gions. The circumstances were, however, different in the northern areas in terms of the prob
lems which existed, per se, and the issues of priority. Tomasson, however, made no attempt to 
adapt the Sami movement's message to the conditions found in the northern Lapp Villages. 

Reindeer herding held a central position within the Sami movement for the entire period 
under investigation. The development of the industry and the problems which arose during the 
period influenced to a large degree the political mobilization of the Sami. Not least in this 
respect were the forced resettlement of the Karesuando Sami to the southern part of Norr
botten and the change of reindeer herding method in the receiving areas which the resettle
ment accelerated. The conflicts and the problems which were thus created were a central 
driving force in the political mobilization of the Sami and formed a backdrop to the questions 
which are discussed in the second half of the study. 

The Swedish Sami policy of the period was dominated by a picture of the Sami as reindeer 
herders. The Sami question at this point in time was exclusively a question of reindeer herding 
and the Sami who had become or were in the process of becoming inactive in the industry 
were, therefore, by definition, not part of the political agenda. Reindeer herding and the Sami 
question constituted two sides of the same coin and no other sides existed. Sami representa
tives and Sami organizations were, thus, forced to accept the centrality of reindeer herding in 
order to win acceptance and credibility with the government. As the leading Sami representa
tives accepted reindeer herding as central in the demands they presented to the government, 
the division of the Sami into reindeer herder and non-reindeer herder, as a consequence of 
Swedish Sami policy, also became strongly established among the Sami themselves. At the 
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same time it was a necessary prerequisite for the legitimacy of the Sami movement in their 
negotiations with the government that the demands presented originated in the industry and 
that the reindeer herders supported them. During the period studied, Sami policy was, to a 
greater or lesser extent, restricted to the reindeer herding industry, and due to this the Sami 
representatives were unable to make demands that did not directly affect, or arise out of issues 
relating to reindeer herding. Issues that did not affect the Sami according to the prevailing 
way of looking at things at that time did not form a part of Sami politics. Reindeer herding 
could, in addition, act as a common symbol linking the Sami in the north and the Sami in the 
south. The cultural and linguistic differences which existed could, thereby, be bridged by this 
unifying symbol. 

The Swedish Sami policy was the single most important factor behind the political mobili
zation of the Sami. The strong patriarchal nature and the almost colonial relationship in the 
Swedish Sami policy, which was made concrete through the "Lapp shall remain Lapp" ideol
ogy's Utopian goals of segregation and the saving of an idealized image of the Sami reindeer 
herding culture, was a central factor in the growth of the Sami movement and the form it took. 
Sami policy had features that belong to the realms of internal colonialism. The centre's clear 
dominance of the ethnic minorities at the periphery, where the goal was to control develop
ment for the Sami people, was one such area. Another was the Sami policy's concentration on 
the Sami as reindeer herders, a type of cultural trade segregation, which clearly defined the 
Sami group. Reindeer herding and the traditional cultural features which were bound up with 
the industry thereby became the only legitimate ethnic markers for distinguishing the Sami in 
the eyes of the government. The strong links that were seen between reindeer herding and the 
Sami, further, meant that a threat to the industry was also a threat to the Sami as a group. Sami 
policy concentrated on stopping this development, something which should be achieved with 
the "Lapp shall remain Lapp" policy. Segregation of the reindeer herders, the true Sami, 
would protect them from contact with Swedish culture. Increasingly strong cultural influences 
risked contaminating the nomadic reindeer herder and such contact was a direct threat to the 
possibilities for the survival of the Sami culture. This view of the Sami directed the develop
ment of Sami policy, in which the specific policy issues dealt with played, due to this situa
tion, a subordinate role. 

During the first half of the period under investigation it was primarily the creation of Sami 
policy by central government that acted as the stimulus for the Sami movement to act. During 
the 1920s this changed and it was in ever increasing degrees the Lapp authority's implemen
tation of Sami policy at regional and local level that resulted in political mobilization and po
litical activity among the Sami. Above all, it was the expansion of the Lapp Administration 
during the 1910s and 1920s with the stated aim of strongly controlling reindeer herding that 
was the cause of this change. The occasional almost police-like character of the Lapp Admini
stration's behaviour was met with strong protests by the Sami. 

During the period under investigation the Lapp Administration held a very strong position 
of power in relation to the reindeer herding Sami. This position of power can be divided into 
two separate parts, the creation of Sami policy and its implementation in practice. The obvi
ous basis for the authority's position of power in relation to the reindeer herders lay in its role 
as decision maker in Sami issues at regional and local level. It was in the area of reindeer 
herding that the Lapp Administration's position of power was most apparent, yet even in 
questions relating to, for example, the care of the Sami poor and the taxing of the reindeer 
herders, the dominant role held by Lapp Administration could be seen. The Lapp Administra
tion was the authority that implemented central government's Sami policy decisions at the 
regional and local level. This resulted in the Lapp Administration having, to a large degree, 
the right to define how the law should be interpreted in these questions. The authority's view 
on how the law, the ordinances and the decisions should be interpreted was, in other words, 
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final. From the inception of the Lapp Administration, the Lapp Bailiff was able to strongly 
influence the policy issues in the area. The Lapp Administration was, moreover, an obvious 
body to which proposed measures relating to the Sami policy should be referred for consid
eration and as the 1900s progressed the Lapp Administration increasingly filled the expert's 
role in these matters. The Lapp civil servants took the role of expert in a range of inquiries 
into Sami issues. Due to the strong position held by the Lapp Administration on Sami issues, 
it was able, to a large extent, to influence the ultimate form of parliamentary bills and meas
ures. 

The distinction between the ethnic groups, between the Sami and the Swedish, was impor
tant during this period and the county public authorities' implementation of this resulted in an 
ever clearer and defined distinction. Individuals were, thereby, assigned to different sides of 
the boundary. It was, however, clearly only one of the ethnic groups which stood in the spot
light, that was the Sami and it was the Sami who should be defined. Who was to be consid
ered Sami was thereby defined, and those who did not fulfil the criteria were defined as 
Swedish. There existed two opposing views on the Sami: First, the exclusive, official view, in 
which a Sami was defined as a nomadic reindeer herder, and second an inclusive Sami view, 
which was presented by, among others, Torkel Tomasson, in which the term Sami was 
equated with the ethnic Sami group without a limitation due to occupation. The official view 
of the Sami contrasted to the Sami's view of themselves. Here the defining feature was one of 
power. Power lay with the state authorities, in which above all the Lapp Administration held 
an important position. It was, therefore, that the official method of categorization became in
creasingly dominant. Due to the state authority's continuous strong monitoring of the ethnical 
boundary, the possibilities for individuals to cross the border and change ethnic identity were 
restricted. Flexibility in the ethnic boundaries was thereby increasingly reduced. After the 
introduction of the 1928 Reindeer Herding Act this became even more pronounced. 

The modernization of society was also of central importance to the growth of the Sami 
movement. Due to the development of modern communication technologies it was made eas
ier, for example, to maintain contact within the dispersed Sami population and the democratic 
movements in society could not escape gaining advocates even among the Sami. The political 
modernization made the mobilization of the Sami easier, the importance of traditional distinc
tions between the various Sami groups reduced due to the developments in the wider society. 
Distinctions in relation to other groups came to be seen as greater than the differences within 
the group. Economic modernization had, however, no direct effects upon the Sami movement. 
Indirectly industrialization and the economic development in society naturally affected such 
things as infrastructure expansion, improvements in communication, and changes in patterns 
of consumption. On the other hand, industrialization's impact on the reindeer herding industry 
and the outcomes of this development did not produce any obvious effects on the political 
mobilization. The relationship between the reindeer herders and the agriculturists was, how
ever, an important driving factor the Sami movement development during the initial stages of 
the period. Agriculture's entrance into the reindeer herders ecological niche was a cause of 
conflict throughout this whole of the period. In step with the acceleration of the rationalization 
of agriculture towards the end of the period, the conflicts between the two occupations dimin
ished. 

The two most important Sami representatives of the period, Tomasson and Park entered the 
Sami movement for different reasons and the forces which drove them to act and work within 
the Sami movement were partially different. Tomasson educated himself with the goal of 
working for his people. From an early age he had an interest in Sami issues and wanted to 
accomplish wide-sweeping changes in the Sami situation. He held a fundamentally idealistic 
view and an idealistic outlook on his Sami political work; this sometimes lead to unrealistic 
expectations. Park's definitive entry into the Sami movement was, on the other hand, due to 
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his activities locally in the context of his home parish of Arjeplog. He knew the area and the 
people, he had brothers who were active reindeer herders. It was the concrete problems in the 
area that lead Park to become involved; his involvement thereafter grew deeper and broader. 
However, he saw the future possibilities of the Sami movement more pragmatically than 
Tomasson. These differences between Tomasson's and Park's path into the Sami movement 
and their fundamental views were also reflected in the style of leadership. 

There can be found clear differences between Tomasson and Park in the type of demands 
each presented. Tomasson presented what could almost be considered the framework for a 
political programme in his articles in the SET at the end of the 1910s and the beginning of 
1920s. In his representation of the Sami he underlined the value of the Sami culture. An im
portant point in this was the introduction of the term Same in the first edition of the SET in 
1918. Tomasson wanted to replace the negatively loaded term Lapp with the Sami's own 
name for themselves. This was in order to create a greater pride within the Sami, per se, and to 
indicate the Sami's value as a people. Simultaneously, Tomasson stressed the Sami move
ment's concentration on social and economic questions and affirmed the Sami's loyalty to the 
Swedish state. He did, however, criticize the Lapp Administration, which was according to 
him over-dimensioned and he was opposed to the administration's strong position of power. 
Tomasson also attempted to create a greater understanding for the fact that the Sami question 
should not be solely delimited to reindeer herding. A solution to the industry's problems de
manded, according to him, a broader approach, one in which reindeer herding could be com
plemented by agricultural colonization. Tomasson further developed his thoughts and his po
litical strategy at the beginning of the 1930s, when he presented a vision of a changed Sami 
policy. He maintained that the existing Sami policy was burdened with grave problems; deci
sions were made, and implemented by people without the necessary knowledge about the 
Sami people's situation and the conditions for reindeer herding. He demanded, therefore, a 
comprehensive reorganization of the Sami policy and that the Sami should receive a clear 
position from which they were able to partake in the decision making process in issues af
fecting themselves. Tomasson wanted the Sami to receive a greater influence in the develop
ment of Sami policy. 

In contrast to Tomasson, Park did not present a prepared programme with a cohesive vision 
of how the position of the Sami could be improved. Park specialized in a number of concrete 
issues that demanded reform and measures which would mean that the Sami would come one 
step closer to their goal, an equal position in society. The sharp conflict between him and the 
Lapp civil servants in Norrbotten meant, moreover, that the demands he presented continually 
had the point directed at the Lapp Administration. During the 1930s, when the conflict relat
ing to the compulsory slaughter around Aijeplog was at its height, Park advocated that the 
Lapp Administration should be abolished. He motivated this by pointing out that the Lapp 
civil servants lacked the necessary knowledge about reindeer herding and that the Lapp Ad
ministration's strong control of the reindeer herding inhibited the industry's functioning. 
During the 1940s Park moved away from the explicit demand that the Lapp Administration 
should be abolished, yet he remained explicitly critical of the Lapp Administration's position 
of power in relation to the reindeer herders. 

How did the Sami representatives present their demands, what were the strategies they ap
plied? Simply put, it can be said that the Sami movement used two different strategies in their 
attempts to present their demands: The first was an attempt to build up a Sami organizational 
network, the other was to act in a more goal-oriented manner, that is they attempted to affect 
opinion in the short-term on a range of topics. Tomasson attempted to a greater degree to or
ganize the Sami, while Park preferred the action specific strategy. 

Right from the beginning of the Sami movement attempts were made to create an organ
ized Sami movement with local Sami societies established throughout the Sami area with a 
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national organization to represent the societies. It was important for the Sami movement to 
gain a more organized structure, with a national body and a network of local Sami societies, if 
it was to be able to gain admission to the Sami policy arena. Tomasson recognized that this 
was a necessary precondition if the Sami movement was to be able to conduct a dialogue with 
the government on policy issues. It was only the national Sami organization which in the long 
term would be able to act as a negotiation partner with the government and the body which 
would be able to consider proposed legislation dealing with Sami issues. Yet, this could only 
be achieved if the organization could be seen as being representative of the Sami population. 
During the greater part of the period the Sami movement failed to meet either of these criteria. 
The late establishment of the movement in the northern Sami areas undermined the represen
tativeness and along with the failure to establish a national Sami organization this resulted in 
the government having no Sami group with which to consider policy or with which to engage 
in dialogue. An organizational structure based on a continuous commitment from the individ
ual members was found to be difficult to realize in a Sami context. The attempt to create a 
movement of Sami organizations, in order to be able to more easily enter into dialogue with 
the government, and to group the Sami into a united organization was an explicit example of 
political reorganization. To create a society-based activity was something new in the Sami 
society. In reality this meant a form of 'Swedification' of the Sami movement, in which the 
Sami were required to conform to the structure that was used in Swedish society to further 
particular political interests. 

Park for his part preferred the action directed approach, where he could latch onto particu
lar issues and focus his efforts on them. He was, further, a long-term skeptic when it came to 
the establishment of a national Sami organization, because he felt that the involvement and 
the interest among the Sami to achieve this aim were still lacking. The best example of a large 
Sami protest action was the 1933 Lapp Deputation and the 1945 Sami Deputation. On both 
occasions Park played a leading roll in the deputations' preparations and the journey to Stock
holm. The first three national Sami meetings can also be seen as a form of a more short-term 
goal-oriented action, even though they demanded a substantial amount of preparation. In con
nection with the 1948 national meeting Park, however, saw the need to try and set up a na
tional Sami organization and thus, move to a more permanent organized structure for the Sami 
movement. It was in practice impossible to oversee the Sami's interests without a Sami or
ganization that could act as a body to review proposed legislation. It was, therefore, ultimately 
Park who realized Tomasson's vision of a national Sami organization, when he presided over 
the 1950 meeting at which the SSR was founded. 

The formal constituting of the SSR marked a watershed for the area of Sami policy. The 
Sami gained greater access to the political arena and in the Union they had the instrument, the 
organization, which was necessary to be able to enter the Sami political arena and begin a 
dialogue with the government. The establishment of the SSR as an accepted player in the field 
of Sami policy was, therefore, an important step for the Sami movement. Concrete results as a 
consequence of these changes would not been seen for some time, however the possibilities of 
the Sami to influence the formation of policy were evident in comparison with the situation, 
for example, in the period between the wars. The founding of the SSR can, therefore, in simi
lar way to the first wave of political mobilization among the Sami around the turn of the 20th 

century, be seen as the onset of a new development: Time begins anew. 

Translated by Kirk Sullivan 
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NOTER TILL SIDORNA 1 -8 

Noter 

Kapitel 1 
1 Gustav Park i s itt inledningsanförande vid de svenska samernas andra landsmöte i Arvidsjaur 1937. Se: Det 
svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och Efterskrift. Umeå 
1938, s 23-24. Kursiverat i originalet. Sameh användes under den här tiden som pluralform för same 
2 Se vidare i avsnittet rörande tidigare forskning. 
3 SET 1950:4, s 29. Se även: Park, Gustav (1957), "Samernas organisationssträvanden i Sverige", i Nickul, 
Kalle, Nesheim, Asbjörn & Ruong, Israel (red), Såmiid dilit. Föredrag vid Den nordiska samekonferensen 
Jokkmokk 1953. Oslo, s 213. 
4 U tredningar i samefrågor kan i vissa fall vara missvisande att hänvisa till den centrala nivån. Detta beror på att 
lappväsendet i vissa utredningar spelade en central roll. De utredningar där så var fallet kommer till största delen 
att användas för att spegla lappväsendets inställning och därmed användas under delsyfte tre. 
5 Någon koppling till forskning rörande politisk mobilisering har inte gjorts i definitionen av begreppet. För 
exempel på forskning där begreppet berörs, se till exempel: Tägil, Sven (1984a), "Ethno-Regionalism as a 
Problem of Conflict Theory", i Tägil, Sven (ed), Regions in Upheaval. Ethnic Conflict and Political 
Mobilization. Stockholm, s 13-43; Tägil, Sven (1984b), "The Conditions for Ethno-Regional Conflict: 
Conclusions", i Tägil, Sven (ed), Regions in Upheaval. Ethnic Conflict and Political Mobilization. Stockholm, s 
240-253. 
6 "Stadgar för Vilhelmina och Åsele Lappars Enskilda Arbetsförening". Åsele 1912. I faksimiltryck i 
Fatmomakke sameförening 1904-1979. Vilhelmina 1980, mellan s 52 och 53, § 1. 
7 Mörkenstam, Ulf (1999b), Om "Lapparnes privilegier": Föreställningar om samiskhet i svensk samepolitik 
1883-1997. Stockholm, kapitel 4-5. 
8 Samernas äganderätt till markerna i ett historiskt perspektiv behandlas till exempel i: Korpijaakko-Labba, 
Kaisa (1994), Om samernas rättsliga ställning i Sverige-Finland. En rättshistorisk utredning av 
markanvändnings förhållanden och -rättigheter i Västerbottens lappmark före mitten av 1700-talet. Helsingfors; 
Mörner, Magnus (1980), "Samers och indianers rätt till jorden - en historisk jämförelse inför Högsta domstolen", 
i His torisk Tidskrift 1980, s 419-451. För samiska försök att under efterkrigstiden att få äganderätt till markerna 
erkänd, där Skatteijällsmålet är centralt, se till exempel: Ruong, Israel (1982), Samerna i historien och nutiden. 
Stockholm, s 209-230; Sillanpää, Lennard (1994), Political and Administrative Responses to Sami Self-
Determination. A Comparative Study of Public Administrations in Fennoscandia on the Issue of Sami Land Title 
as an Aboriginal Right. Commentationes Scientiarum Socialum 48. Helsingfors; Svensson, Tom G (1997), The 
Sàmi and Their Land: The Sàmi vs the Swedish Crown. A s tudy of the legal struggle for improved land rights: 
the Taxed Mountains Case. Oslo. 
9 Geertz, Clifford (1963), "The integrative revolution. Primordial sentiments and civil politics in the new states", 
i Geertz, Clifford (ed), Old Societies and New States. The Quest for Modernity in Asia and Africa. New York, s 
109. 
10 Balibar, Etienne & Wallerstein, Immanuel (1991), Race, Nation, Class: Ambigous Identities. London, s 85. 
11 Anderson, Benedict (1993), Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och 
spridning. Göteborg, s 21. Förutom dessa båda verk, se även: Gellner, Ernest (1983), Nations and Nationalism. 
Oxford; Hechter, Michael (2000), Containing Nationalism. Oxford; Hobsbawm, Eric J (1990), Nations and 
Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality. Cambridge; Hobsbawm, Eric & Ranger, Terence (eds) 
(1983), The Invention of Tradition. Cambridge; Sollors, Werner (1989), "Introduction: The Invention of 
Ethnicity", i Sollors, Werner (ed), The Invention of Ethnicity. New York, s ix-xx. För en översikt över begreppen 
inom nationalismforskningen, se: Smith, Anthony D (1995), Nations and Nationalism in a Global Era. Oxford, s 
29-46. 
12 Smith, Anthony D (1991), National Identity. London, s 20. Smith har specialiserat sig på frågor kring nationa
lism och etnicitet och han har skrivit en lång rad böcker på detta tema, förutom den här citerade. Se till exempel: 
Smith, Anthony D (1998), Nationalism and Modernism. A critical survey of recent theories of nations and 
nationalism. London. 
13 Smith, Anthony D (1991), s 20-23. Se även: Eriksen, Thomas Hylland (1993), Ethnicity and Nationalism: 
Anthropological Perspectives. London, s 41-45. 
14 Minde, Henry (1994a), "Den samepolitiske mobiliseringens vekst og fall, ca. 1900 - 1940", i Sorensen, 
Oystein (red), Nasjonal identitet - et kunstprodukt? KULTs skriftserie nr 30. Oslo, s 113-118. 
15 Se till exempel: Barth, Fredrik (1969), "Introduction", i Barth, Fredrik (ed), Ethnic Groups and Boundaries. 
The Social Organization of Culture Difference. Oslo, s 9-38; Glazer, Nathan & Moynihan, Daniel P (1975), 
"Introduction", i Glazer, Nathan & Moynihan, Daniel P (eds), Ethnicity. Theory and Experience. Cambridge, 
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Massachusetts, s 1-26; Hutchinson, John & Smith, Anthony D (eds) (1996), Ethnicity. New York, s 3-14; 
Jenkins, Richard (1997), Rethinking Ethnicity. Arguments and Explorations. London, s 44-48; Nagel, Joane 
(1986), "The Political Construction of Ethnicity", i Olzak, Susan & Nagel, Joane (eds), Competitive Ethnic 
Relations. Orlando, s 93-107. Se även Eugeen E Roosens studie rörande etnicitet och hur denna omformuleras. 
En stor del av studien rör indianer i Kanada och vissa intressanta paralleller till samernas situation kan dras. Se: 
Roosens, Eugeen E (1990), Creating Ethnicity. The Process of Ethnogenesis. Newbury Park. 
16 Eriksen, Thomas Hylland, s 22-30 (citat s 24). 
17 Hirsti, Reidar (1967), En samisk utfordring. Oslo, s 11-12 
18 Se till exempel: Nagel, Joane (1994), "Constructing Ethnicity: Creating and Recreating Ethnic Identity and 
Culture", i Social Problems 1994(41), s 152-156; Nagel, Joane (1996), American Indian Ethnic Renewal. Red 
Power and the Resurgence of Identity and Culture. New York, s 20-21. 
19 Ibid, s 156-160. 
20 26/5 1903 - 6/4 1986. Ruong är en av de stora sameledarna i Sverige under 1900-talet. Han kom från Arjeplog 
och arbetade i unga år inom renskötseln innan han började studera. Efter folkskollärarexamen 1927 arbetade han 
som lärare vid Jukkasjärvi nomadskola fram till 1943. Parallellt med detta bedrev han studier vid Uppsala uni
versitet och 1943 disputerade han på en avhandling om pitesamiskan. Ruong var docent i lapska språket och 
även i lapsk etnologi och 1969 fick han professors namn. Han utsågs 1946 till nomadskolinspektör, en tjänst han 
innehade fram till 1968. Det var framför allt Ruongs stora intresse för den samiska kulturen och dess hotade 
ställning som förde in honom i den samiska organisationsrörelsen. Han var redaktör för Samefolket 1960-1973 
och ordförande i SSR 1960-1967. Se: SET 1953:2, s 3; 5/1986:4, s 3 och 47; Norrländsk Uppslagsbok. Band 4. 
Umeå 1996, s 28; Thomasson, Lars (1985), "Efterskrift", i Ruong, Israel & Ruong, Maja, Index till Samefolkets 
Egen Tidning - Samefolket 1918-1973. Med historisk kommentar. Uppsala, s 316; Thomasson, Lars (2000a), 
"Israel Ruongs motto: Diplomati och samverkan", i Såmiid Riikkasearvi-Samernas Riksförbund 1950-2000 - en 
pigg femtioåring. Umeå, s 16-21. 
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Minorities: The Sami and the Kvens", i Hubbard, William H et.al. (eds), Making a Historical Culture. 
Historiography in Norway. Oslo, s 325-346. 
104 Jernsletten, Regnor (1998). 
105 Berg, Bård A (1999), Mot en korporativ reindrift: Samisk reindrift i Norge i det 20. århundre - eksemplifisert 
gjennom studier av reindriften på Helgeland. Tromso. 
106 Se framför allt: Minde, Henry (1980), "Samebevegelsen, det norske arbeiderparti og samiske rettigheter", i 
Thuen, Trond (red), Samene - urbefolkning og minoritet. Hva er grunnlaget for samernas krav om rettighter 
som eget folk? Tromso; Minde (1994a). 
107 Forskning kring samerna i F inland berörs översiktligt i Kapitel 7. Samerna i Ryssland och deras kontakter 
med samerna i Norden berörs i bland annat: Beach, Hugh (1992), "Reindeer Herding on the Kola Peninsula: 
Report of a Visit with Saami Herders of Sovkhoz Tundra", i Kvist, Roger (ed), Readings in Saami History, 
Culture and Language III. Center for Arctic Cultural Research, Nr 14. Umeå, s 113-141; Eidlitz, Kerstin (1976), 
"De ryska samerna", i Svonni, Lars (red), Samerna - ett folk i fyra länder. Stockholm, s 87-94; Ingold, Tim 
(1976), The Skolt Lapps Today. Cambridge, s 4-9 och 213-253; Kiseljov, Aleksej & Kiseljova, Tatjana (1979), 
Samerna i Sovjetunionen. Historia Näringsliv Kultur. Lund; Lumisalmi, Erkki (1996), "The Skolt Saami Culture 
- From History to Present", i Seurujärvi-Kari, Irja & Kulonen, Ulla-Maija (eds), Essays on Indigenous Identity 
and Rights. Helsingfors, s 126-130; Rantala, Leif (1994), "De ryska samernas nationella uppvaknande", i 
Festskrift til 0rnulv Vorren. Tromso Museums skrifter XXV. Tromsö, s 313-319; Sarv, Marju (1996), "Changes 
in the Social Life of the Kola Saami", i Seurujärvi-Kari, Irja & Kulonen, Ulla-Maija (eds), Essays on Indigenous 
Identity and Rights. Helsingfors, s 131-139; Sergejeva, Jelena (1995), "The Situation of the Sâmi People in 
Kola", i Gayim, Eyassu & Myntti, Kristian (eds), Indigenous and Tribal Peoples' Rights - 1993 and After. 
Juridica Lapponica No. 11. Rovaniemi, s 176-188; Vatonena, Ljubov (1995), "Samerna i Ryssland i dag", i 
Brantenberg, Terje, Hansen, Janne & Minde, Henry (eds), Becoming Visible. Indigenous Politics and Self-
Government. Troms0, 197-200. 
108 Beach (1981), s 360-393; Beach, Hugh, Anderson, Myrdene & Aikio, Pekka (1992), "Dynamics of Saami 
Territoriality within the Nation-States of Norway, Sweden and Finland", i Casimir, Michael J & Rao, Aparna 
(eds), Mobility and Territoriality. Social and Spatial Boundaries among Foragers, Fishers, Pastoralists and 
Peripatetics. New York/Oxford, s 68-72. 
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109 10/4 1881 - 7/12 1940. Brev från Torkel Tomasson till Carl Lindhagen, september 1938. Carl Lindhagens 
arkivsamling, volym 46, SSA; Norrländsk uppslagsbok. Band 4. Umeå 1996, s 240; SET 1940:4, s 26; 
Dahlstedt, Helge (1965), "Minnen och människor från Vilhelmina", i Västerbotten 1965, s 30-43; Tomasson, 
Torkel (1988), Några sägner, seder och bruk, upptecknade efter lapparna i Åsele- och Lycksele lappmark samt 
Herjedalen sommaren 1917. Uppsala, s 9-22. Det sistnämnda verket innehåller en sammanställning av olika 
källor där Tomasson har berättat om sin uppväxt och bakgrund, bland annat ingår det ovan nämnda brevet ti ll 
Lindhagen här. För en översiktlig framställning av Tomassons verksamhet som sameledare, se: Lanttö, Patrik 
(2000b), "Torkel Thomasson: föregångsman och visionär", i Såmiid Riikkasearvi-Samernas Riksförbund 1950-
2000 - en pigg femtioåring. Umeå, s 6-10. (Tomassons efternamn har dessvärre blivit felstavat vid tryckningen 
av denna artikel.) 
110 9/3 1886 - 9/3 1968. Svenskt Biografiskt Lexikon. Band 28. Stockholm 1992-1994, s 719-721; Oscarsson, 
Erik-Oscar (1993), '"En av gud utsänd' - Gustav Park, samernas store talesman", i Från bygd till vildmark 
1993/94. Luleå, s 99-105; Oscarsson, Erik-Oscar (1999), "Gustav Park - en kyrkoherdes ständiga kamp för 
samisk rättvisa", i Råghall, Urban (red), Försoning är ett sätt att börja om. Rapport från ett seminarium om 
försoningsprocessen mellan samer och kyrka och dess historiska bakgrund. Härnösand, s 54-61; Oscarsson, 
Erik-Oscar (2000b), "Gustav Park: färgstark och mångkunnig", i Såmiid Riikkasearvi-Samernas Riksförbund 
1950-2000 - en pigg femtioåring. Umeå, s 11-15. Se även Lennart Wallmarks minnesord över Gustav Park: 
Wallmark, Lennart (1968b), "Gustav Park - samehövding i en mansålder", i Bland Sveriges Samer 1967-1968. 
Stockholm, s 32-43. 

Kapitel 2 
1 Turi, Johan (1917), Muittalus samid birra. En bok om lapparnas liv. Stockholm, s 191. Se även: Gaski, Harald 
(2000), "Da tyvene ble herrer i sjamanenes land", i Brändström, Kjell-Arne (red), Bilden av det samiska. 
Samerna och det samiska i skönlitteratur, forskning och debatt. Kulturens Frontlinjer nr 21. Umeå, s 48-49. 
2 Turi, s 77-79. Se även en intervju med Johan Turi återgiven i: Borgen, Peder (1997), Samenes forste landsmote 
6. - 9.februar 1917. Grunnlaget for samefolkets dag 6.februar. Historisk översikt. Dokumentasjon. Kommentar. 
Trondheim, s 148-150. 
3 Se till exempel: Eriksson, Johan, s 78-80; Ruong (1982), s 9-10. 
4 Se till exempel: Helander, Elina (1994), "The Sami People; Demographics, Origin, Economy, Culture", i 
Majority-Minority Relations. The Case of the Sami in Scandinavia. Dieöut 1994:1. Kautokeino, s 23. 
5 Se till exempel: Eriksson, Johan, s 78 (60.000-100.000); Haetta, Odd Mathis (1992), Samene - en arktisk 
urbefolkning. Karasjok, s 6 (60.000); Haetta, Odd Mathis (1994), Samene - historié, kultur, samfunn. Oslo, s 13 
(50.000); Nationalencyklopedin. Band 16. Höganäs 1995, uppslagsord samer, s 222 (59.700); Ruong (1982), s 9 
(60.000); Siuruainen, Eino & Aikio, Pekka (1977), The Lapps in Finland: the population, their livelihood and 
their culture. Helsingfors, sii (70.000-300.000). Den senaste större undersökningen av storleken på den sa
miska befolkningen gjordes av Sameutredningen på 1970-talet. Där uppskattades antalet samer till 17.000. Se: 
SOU 1975:100. Samerna i Sverige. Stöd åt språk och kultur. Bilagor. Stockholm 1975, s 259. För beräknings
grund och metod se s 9-269. 
6 Sf 1993:6-7, s 65; 1997:5, s 3; Thomasson, Lars (1998b), "Ur samernas historia - en bakgrund till dagens 
renskötsel", i Rennäringen och miljön. Konferens den 17 april 1997. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 
Tidskrift, Nr 4 1998(137), s 15-16. 
7 Se till exempel: Johansson, Henning (1975), "Samerna i den svenska befolkningsutvecklingen", i Forskare om 
befolkningsfrågor. Biandvetenskaplig bilaga till Ett Folks Biografi. Stockholm, s 319-367. 
8 Helander, Elina (1984), Om trespråkighet. En undersökning av språkvalet hos samerna i Övre Soppero. Umeå, 
s 19-21; Nationalencyklopedin. Band 16, s 228-230; Siuruainen & Aikio, s 17-18. 
9 Se till exempel: Svonni, Mikael (1996b), "Skolor och språkundervisning för en inhemsk minoritet - samerna", 
i Hyltenstam, Kenneth (red), Tvåspråkighet med förhinder? Invandrar- och minoritetsundervisning i Sverige. 
Lund, s 148-184. 
10 För utförligare skildringar av de fjäll- respektive skogssamiska kulturerna i Sverige se till exempel Manker, 
Ernst (1947), De svenska fjällapparna. Stockholm; Manker, Ernst (1968), Skogslapparna i Sverige. Stockholm. 
11 Se till exempel: Amft (2000), s 120-161; Arell, Nils (1977), Rennomadismen i Torne lappmark -
markanvändning under kolonisations epoken i fr.a. Enontekis socken. Umeå, s 254-274; Beach (1981), s 59-70; 
Fjellström, Phebe (1986), Samernas samhälle i tradition och nutid. Stockholm, s 149-178; Hultblad, Filip 
(1968), Övergång från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokks socken. Acta Lapponica XIV. Stockholm, s 
54-68 och 122-146; Kuhmunen, Nikolaus (2000), Renskötseln i Sverige förr och nu. Umeå, passim; Lundmark, 
Lennart (1982), Uppbörd, utarmning, utveckling. Det samiska fångstsamhällets övergång till rennomadism i 
Lule lappmark. Lund, s 67-170; Manker (1947), s 73-106; Manker (1968), s 229-230; Ruong, Israel (1944), 
"Något om den gamla skogsrenskötseln i Arvidsjaurs socken", i Enequist, Gerd & Hjulström, Filip (red), 
Geografiska studier tillägnade John Frödin den 16 april 1944. Geographica Nr 15. Uppsala, s 95-97; Ruong 
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(1982), s 27-100; Vorren, 0rnulv & Manker, Ernst (1976), Samekulturen. En kulturhistorisk översikt. Troms0, s 
30-81 och 103-119. Detta är givetvis en generaliserande och förenklad bild av renskötseln. Inom vissa skogs
samebyar genomförs till exempel längre flyttningar än inom vissa fjällsamebyar. 
12 SOU 1968:16. Rennäringen i Sverige. Stockholm 1968, s 265-294; Johansson, Henning (1975), s 319-358. 
13 För dagens indelning i samebyar och vilka förändringar som genomförts jämfört med denna karta, se Bilaga 1. 
14 Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918, s 78-93; Amft (2000), s 140-144; Beach 
(1981), s 34-38; Berg, Bård A (1994a), Fra veidekultur til reindriftsavtale. Om tamreindriftens historié i Norge. 
Bodo, s 25-27; Berg, Bård A (1999), s 107-109; Manker (1947), s 78-88; Manker (1968), s 229-230; Ruong, 
Israel (1942), "Om rennomadens rätt till jorden och gårdsbrukarens", i Norlandica II. Uppsala, s 76-79; Ruong 
(1982), s 64-70 och 90-96. Tim Ingold har avvisat begreppsparet intensiv-extensiv renskötsel vilka han menar 
inte är tillräckligt klargörande och svåra att tillämpa vid olika historiska tidpunkter. I stället lanserar han begrep
pen hunting, pastoralism och ranching vilka enligt honom på ett bättre sätt karaktäriserar renskötselns utveck
ling. Avhandlingens målsättning är dock inte att på ett uttömmande sätt beskriva och analysera renskötseln utan 
fokus ligger på synen på och diskussionerna kring näringens utveckling. Där var begreppen intensiv respektive 
extensiv renskötsel fast förankrade. Ingolds invändningar mot dessa begrepp har därför ingen relevans i denna 
studie. Se: Ingold, Tim (1980), Hunters, Pastoralists and Ranchers. Reindeer Economies and Their 
Transformations. Cambridge. Se även: Andresen, Astri (1991), Omstillingstid. Nomadisk reindrift i Torne 
lappmark og Troms 1840-1920. Tromso, s 24-32; Beach (1981), s 499-510. 
15 Lagstiftningen på renskötselns område behandlas längre fram i kapitlet. 
16 Mörkenstam (1999b), passim. Se även: Cramér, Tomas & Prawitz, Gunnar (1970), Studier i 
renbeteslagstiftning. Stockholm, s 94. 
17 Uppgifterna rörande 1911 har hämtats ur SET. I SET 1930:4, s 26 anges dock en annan siffra för renantalet i 
Jämtland 1911. Där uppgavs renantalet vara 27.233, det vill säga 410 fler än i figuren, och det totala renantalet 
uppgavs då till 275.005. Jag har dock valt att följa de siffror som angavs i det äldre numret av SET. 
18 Se till exempel: Beach (1981), s 39-55; Kvist, Roger (1989), Rennomadismens dilemma. Det rennomadiska 
samhällets förändring i Tuorpon och Sirkas 1760-1860. Umeå, uppsats V. 
19 Arell (1977), s 70-77 (se även kapitel 3 och 4 för en sammanställning och analys av markanvändnings
konflikter, dels mellan renskötare och jordbrukare, dels inom respektive grupp); Arell (1979), s 5-10 och 70-71; 
Bylund, Erik (1956), Koloniseringen av Pite lappmark t.o.m. år 1867. Geographica. Skrifter från Uppsala 
universitets geografiska institution nr 30. Uppsala, s 33-35; Campbell, Åke (1948), Från vildmark till bygd. En 
etnologisk undersökning av nybyggarkulturen i Lappland före industrialismens genombrott. Uddevalla, s 52-61; 
Kvist, Roger (1992), Nordamerikansk indianpolitik och svensk samepolitik: En översikt och jämförelse 1750-
1920. Center för arktisk kulturforskning Umeå universitet, Rapport 21. Umeå, s 50-52; Kvist, Roger (1994), 
"The Racist Legacy in Modern Swedish Saami Policy", i The Canadian Journal of Native Studies 1994, s 206-
207. 
20 Yttrande av den kommitté som tillsattes 1692 för att se över beskattningen av renskötarna, återgivet i Arell 
(1977), s 62. 
21 A rell (1977), s 55-70 och 202-232; Arell (1979), s 10; Beach (1981), s 73-74; Kvist (1992), s 51. 
22 Arell (1979), s 11-15; Bylund (1956), s 35-46; Campbell, s 68-71; Kvist (1992), s 52-53. 
23 Arell (1979), s 15-31, 62-66 och 82-86; Bylund (1956), s 46-265; Campbell, s 71-74 och 254-264; Hultblad 
(1968), s 37-202; Kvist (1994), s 207; Ruong (1982), s 60-61. 
24 SET 1922:1, s 2. Både Johan Eriksson och Nils Johan Päiviö menar dock att lappkodicillen närmast hade 
negativa verkningar för samerna i gränsområdena. Eriksson anser, utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv, att 
kodicillen innebar en begränsning av samernas rörelsefrihet över statsgränsen. Päiviö, som utgår från ett juri
diskt perspektiv, menar att kodicillen medförde att renskötarna tvingades välja medborgarskap i e ndera staten 
vilket tvingade dem att begränsa sina lappskatteland till endast den ena sidan av gränsen. Detta bidrog till att 
systemet med lappskattelanden förändrades i g runden och att markerna började utnyttjas mer kollektivt inom 
lappbyarna. Se: Eriksson, s 84-86; Päiviö, Nils Johan (2000), Lappskattelanden i Jukkasjärvi och deras 
utveckling - Delrapport i interreg projektet "Utvecklingen av samernas rättigheter under senare tid". Dieöut 
1/2000. Kautokeino, passim. 
25 "Första Bihang eller Codecill till Gränsse Tractaten emellan Konunga Rikerne Swerige och Norge, 
Lappmännerne beträffande", återges i Lappcodicillen av 1751 - Var det samernas Magna Charta? Dieöut 
1989:1. Kautokeino 1989, s 295-302; Kungl. Utrikesdepartementet (1967), Betänkande avgivet av svensk-norska 
renbeteskommissionen av 1964. Stockholm, s 21-23; Berg, Bård A (1994a), s 18-20; Berg, Bård A (1994b), 
Reindriftsloven av 1933. Om den forste reindriftsloven som omfattet hele Norge: Bakgrunn, forhistorie og 
innhold. Dieöut 1994:4. Kautokeino, s 7-9; Berg, Bård A (1999), s 23-25; Salvesen, Helge (1995), "Sami 
iEdnan: Four States-One Nation? Nordic Minority Policy and the History of the Sami", i Tägil, Sven (ed), 
Ethnicity and Nation Building in the Nordic World. London, s 122-123; Aarseth, Björn (1989), 
"Grenseoppgjorene og konsekvensene av disse for den nordsamiske bosetting i Norge", i Aarseth, Björn (red), 
Grenser i Sameland. Samiske Samlinger Bind XIII. Oslo, s 53-61. För en fylligare diskussion kring tillkomsten 
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av lappkodicillen, dess betydelse för samerna och hur den kan tolkas se: Lappcodicillen av 1751 - Var det 
samernas Magna Charta? Dieöut 1989:1. Kautokeino 1989; Arnesen, Arne G (1983), Samerns stilling i 
folkeretten. Dieöut 1983:4. Kautokeino, s 121-137; Cramér & Prawitz, s 92-97; Smith, Carsten (1992), 
Rettstenkning i samtiden: Rett - ekonomi - politikk. Oslo, s 141-160. Även andra samiska näringar än rensköt
seln påverkades av gränsdragningen, t ill exempel fisket. Se: Pedersen, Steinar (1987), "Samisk organisering og 
förvaltning av laksefisket i Deatnu på tvers av grenselinja etter 1751. Overstengslet ved Vuovdaguoika", i Julku, 
Kyösti (red), Nordkalotten i en skiftande värld - kulturer utan gränser och stater över gränser. Etnologica 
Philologica. Tredje nordiska symposiet om Nordskandinaviens historia och kultur. Rovaniemi, s 83-105. 
26 Se till exempel: Eriksson, Johan, s 84-93. 
27 Pedersen, Steinar (2000), "Samiske rettigheter og lappekodisillen etter Finlands nye statsrettslige stilling i 
1809", i Sköld, Peter & Lanttö, Patrik (red), Den komplexa kontinenten. Staterna på Nordkalotten och samerna i 
ett historiskt perspektiv. Umeå, s 84-100. 
28 A ndresen, s 118-123; Beach (1981), s 144-145; Berg, Bård A (1994a), s 20-23; Berg, Bård A (1994b), s 9-11; 
Marainen, Johannes (1984), Förflyttningar i Såpmi. Gränsregleringar i Norden och deras följdverkningar för 
samer. Umeå, s 8-11; Smith, P L (1938), Kautokeino og Kautokeino-lappene. En historisk og ergologisk 
regionalstudie. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B: Skrifter XXXIV. Oslo, s 262-263; 
Steen, Adolf (1956), Kautokeinostudier. Oslo, s 34; Aarseth (1989), s 63-69. Andra sätt att hantera problemet 
med gränsstängningen bland renskötarna i Finnmark var att bli medborgare i Finland eller att flytta söderut i 
Norge. Se till exempel: Tegengren, Helmer (1952), En utdöd lappkultur i Kemi lappmark. Studier i Nordfinlands 
kolonisationshistoria. Åbo, s 156-158 och 161. Vad gäller nationstillhörighet har Johannes Marainen visat att 
denna, för samernas vidkommande, var ytterst flytande ända in på 1900-talet. Vissa renskötande samer valde vid 
olika tillfällen den nationalitet som var "lämpligast". Se: Marainen, Johannes (1989), "Riksgrensene og samers 
statstilhorighet", i Aarseth, Björn (red), Grenser i Sameland. Samiske Samlinger Bind XIII. Oslo, s 83-91. 
29 Andresen, s 123-125; Berg, Bård A (1994a), s 23-24 och 33-35; Berg, Bård A, (1994b), s 11-13 och 17-19; 
Marainen (1984), s 11-16; Smith, P L, s 263-264; Aarseth (1989), s 69 och 74-76. Förhållandet mellan Sverige 
och Norge rörande den transnationella renskötseln samt tvångsförflyttningarna av nordsamer till sydligare lapp
marker behandlas vidare i Kapitel 3. De ryska gränsstängningarna fick även en något oväntad indirekt effekt 
genom att de bidrog till att bortemot 100 samer lämnade Norge i slutet på 1800-talet för att resa till Alaska där 
de skulle arbeta som renskötselinstruktörer för inuiterna i ett statligt program. Se: Beach, Hugh (1986), "The 
Saami in Alaska: Ethnic Relations and Reindeer Herding", i Beach, Hugh (ed), Contributions to Circumpolar 
Studies. Uppsala, s 1-78; Vorren, 0rnulv (1990), Samer, rein og gull i Alaska. Emigrasjon av samer fra 
Finnmark til Alaska. Karasjok. 
30 Torkel Tomasson i Dagens Nyheter 18/3 1915. Uttalandet rörde i första hand byordningarna, men dess inne
börd är giltigt för hela problematiken kring lagstiftningen, sett ur en samisk synvinkel. 
31 Riksdagstryck 1886. Kommittébetänkanden, band 1, nr 1. Förslag till Förordning angående de svenska 
Lapparne och de bofaste i Sverige samt till Förordning angående renmärken afgifna af den dertill utaf Kongl. 
Maj:t förordnade komité; Cramér & Prawitz, s 13; Mörkenstam (1999b), s 82-84; Sanimeli, s 20-23; Uppman, s 
72-74. I Jämtland började lagen inte gälla förrän 1 januari 1889. Se: SFS 1886:38. Lag, angående de svenska 
Lapparnes rätt till renbete i Sverige, s 12. Förordningen rörande renmärken infördes samtidigt med renbetes
lagen, men trädde i kraft först 1 januari 1888 i Västerbotten och Norrbotten samt 1 januari 1889 i Jämtland. Se 
SFS 1886:39. Lag, angående renmärken. 
32 Riksdagstryck 1886. Kommittébetänkanden, band 1, nr 1. Förslag till Förordning angående de svenska 
Lapparne och de bofaste i Sverige samt till Förordning angående renmärken afgifna af den dertill utaf Kongl. 
Maj:t förordnade komité, s 71-74, 89-90 och 113-117; SFS 1886:38; Beach (1981), s 79-80; Sanimeli, s 20-21. 
33 Riksdagstryck 1898. Kommittébetänkanden, band 1, nr 3. Förslag till lag om de svenska lapparnes rätt till 
renbete i Sverige samt till lag om renmärken afgifna af den dertill utaf Kongl. Maj:t den 1 april 1895 förordnade 
komité; SFS 1898:66. Lag om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige; Cramér & Prawitz, s 14; Nordin, 
Åsa (2000), "Samerna och jordbruksbefolkningens renar - om skötesrensystemet i början av 1900-talet", i 
Sköld, Peter & Lanttö, Patrik (red), Den komplexa kontinenten. Staterna på Nordkalotten och samerna i ett 
historiskt perspektiv. Umeå, s 174; Sanimeli, s 24-30. Som ett komplement till renbeteslagen förnyades även 
lagen rörande renmärken, se SFS 1898:67. Lag om renmärken. Bofasta samer tilläts dock fortfarande att ha 
skötesrenar i J ämtland och Västerbotten. Tillkomsten av renbeteslagarna 1886 och 1898 och samernas möjlig
heter att påverka dessa behandlas även av Rolf Sjölin. Se: Sjölin, s 149-159. 
34 Mörkenstam (1999b), Kapitel 4 (citat s 113). 
35 Cramér & Prawitz, s 21-88. 
36 Svea Hovrätts arkiv, 2:a huvudavdelningen. Utslag i brottmål, B IV:22, Kriminella utslag nr 102 1923, RA. 
Detta fall omnämns utförligare i Kapitel 7. 
37 Ruong (1982), s 188. 
38 Ruong (1942), s 82-83. 
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39 För exempel på samtida skildringar av samerna, se: Bergqvist, Olof & Svenonius, Fredrik (red) (1908), 
Lappland: Det stora svenska framtidslandet. En skildring i ord och bild af dess natur och folk. Stockholm; 
Bäckström, Aug. N (1919), "Lappland och lapparna", i Thomson, Ragnar (red), I lappkåtor och nybyggartorp. 
Skildringar från Svenska Missionsförbundets mission i Lappland. Stockholm, s 13-19; Lundbohm, Hjalmar 
(1917), "Företal", i Turi, Johan, Muittalus samid birra. En bok om lapparnas liv. Stockholm, s iii-vii; Therén, 
Artur (1919), "Lappens framtid", i Thomson, Ragnar (red), I lappkåtor och nybyggartorp. Skildringar från 
Svenska Missionsförbundets mission i Lappland. Stockholm, s 27-32; Wiklund, Karl Bernhard (1899), Om 
lapparna i Sverige. Studentföreningen Verdandis småskrifter 82. Stockholm. För exempel på bearbetningar där 
synen på samerna tas upp se: Brändström, Kjell-Arne (2000), "Bilder av det samiska i den svenska 1800-
talslitteraturen", i Brändström, Kjell-Arne (red), Bilden av det samiska. Samerna och det samiska i 
skönlitteratur, forskning och debatt. Kulturens Frontlinjer nr 21. Umeå, s 51-86; Oscarsson, Erik-Oscar (2000c), 
"Skildringen av samerna under 1900-talet", i Brändström, Kjell-Arne (red), Bilden av det samiska. Samerna och 
det samiska i skönlitteratur, forskning och debatt. Kulturens Frontlinjer nr 21. Umeå, s 119-123; Sanimeli, s 16, 
24 och 29; Thomasson, Lars (2000b), "'Lapparna inkräktare, med vilka man ej känner någon större 
samhörighet'. Några reflektioner kring omgivningens syn på samerna i vårt län", i Hur nr 6. Tema: samer, s 33-
39; Uppman, passim. Se även memoarerna från den före detta landshövdingen i Norrbotten, Gösta Malm: Malm, 
Gösta (1963), I min krafts dagar. Stockholm, 198-214; Åström, Yngve (1965), Hjalmar Lundbohm: "Lapplands 
okrönte kung". Stockholm, s 124-129. 
40 U lf Mörkenstam har ett omfattande resonemang kring kopplingen mellan den nomadiserande renskötseln som 
en god renskötsel i den svenska samepolitiken under denna period. Se: Mörkenstam (1999b), s 92-108, 127-135 
och 145-147. 
41 R emissyttrande av lappfogde Staaff rörande regeringens förslag till ändring av renbeteslagen, 22/1 1917, LJA, 
B 1:2, ÖLA. 
42 V erksamhetsberättelse från lappfogden i Jämtland för år 1913, 2/1 1914, LJA, B 11:1, ÖLA. 
43 V erksamhetsberättelse från lappfogden i Jämtland för år 1910, 7/1 1911, LJA, B 11:1, ÖLA. Se även: Sjölin, s 
20-22; Thomasson (1990), s 752-755. 
44 "Lapparna och civilisationen", i Dagny 1906, s 47-48. Kursiverat av författaren. 
45 Bergfors, Georg (1917), "Kursen för utbildning av vandrande nomadlärare i Vittangi", i Från bygd och 
vildmark 1917, s 69. 
46 1915 års sakkunnigas utlåtande rörande nomadskolorna, 18/6 1915. De sakkunnigas förslag till ändringar i 
regler för lappmarks ecklesiastikverk, allmän motivering, s 1. LNÖ, F VIILl, HLA. 
47 Riksdagstryck 1906. Kungl. Maj:ts proposition nr 146, s 7. Kursiverat av författaren. 
48 Ib id. 
49 Broberg, Gunnar (1982), "Lappkaravaner på villovägar. Antropologin och synen på samerna fram mot 
sekelskiftet 1900", i Lychnos 1981-1982, s 27-78; Eriksson, Gunnar (1982), "Darwinism and Sami Legislation", 
i Jahreskog, Birgitta (ed), The Sami National Minority in Sweden. Uppsala, s 89-101; Hirsti (1967), s 11-12; 
Hirsti (1980), s 27-34; Jensen, Eivind Bråstad (1991), Fra fornorskningspolitikk mot kulturelt mångfald. 
Stonglandseidet, s 20-24; Kvist (1992), s 54-57; Kvist (1994), s 208-210; Kvist, Roger (1995), "Det rasistiska 
arvet i svensk samepolitik", i Politologen 1995:1, s 25-27; Lundmark, Lennart (1998), s 76-96; Lundmark, 
Lennart (2000), "Från ursprungsbefolkning till invandrargrupp", i Brändström, Kjell-Arne (red), Bilden av det 
samiska. Samerna och det samiska i skönlitteratur, forskning och debatt. Kulturens Frontlinjer nr 21. Umeå, s 7-
18; Sörlin, Sverker (1983), "Ödemarkens förstår. Några drag i radikal svensk lappsympati runt sekelskiftet", 
Thüle 1983:5, s 20-28; Sörlin (1988a), s 174-179. För en översikt av etableringen av darwinismen inom natur
vetenskaperna och som samhällsåskådning i Sverige, se: Danielsson, Ulf (1965), "Darwinismens inträngande i 
Sverige I", i Lychnos 1963-1964, s 157-210; Danielsson, Ulf (1967), "Darwinismens inträngande i Sverige II", i 
Lychnos 1965-1966, s 261-327. För äldre skildringar av samerna, se till exempel: Zimmermann, W F A (1862), 
Pittoresk beskrifning öfver jordens kända länder och folkslag, med särskildt af seende på de nyaste 
upptäcktsresorna af Ross, Parry, Kane, Franklin, Mac Clintock, Humboldt, Schlagintweit, Barth, Livingstone, 
Vogel, Heine, Möllhausen, Andersson, Arago m. fl. Stockholm, s 149-162. 
50 Paulston, Rolland G (1976), "Ethnic Revival and Educational Conflict in Swedish Lapland", i Comparative 
Education Review 1976(20), s 179. 
51 Bergqvist, Olof (1909), Förslag till omorganisation af lappskoleväsendet. Stockholm, s 3-21; SOU 1960:41. 
Samernas skolgång. Stockholm 1960, s 28-34; Calleberg, C Axel (1942), "Nomader och nomadskolor", i 
Lundqvist, Magnus et.al. (red), Norrland. Natur, befolkning och näringar. Stockholm, s 389-395; Henrysson, 
Sten (1986), Den svenska sameskolans historia. Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen Umeå 
universitet, Nr 31. Umeå, s 2-12; Henrysson, Sten & Flodin, Johnny (1992), Samernas skolgång till 1956. 
Scriptum nr 35. Umeå, s 2-19; Sjölin, s 115-118; Svonni (1996b), s 149-155; Tenerz, Hugo (1960), 
Folkupplysningsarbetet i Norrbottens finnbygd från äldsta tid till sekelskiftet 1900. Stockholm , s 89-144 och 
236-241; Tenerz, Hugo (1963), Folkupplysningsarbetet i Norrbottens finnbygd under förra hälften av 1900-talet 
jämte språkdebatten. Stockholm, s 116-127; Uppman, s 91-92 och 118-128. Se även Gustav Parks personliga 
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minnen från sin tid som kateketlärare i början på 1900-talet: Park, Gustav (1947), "Förr och nu i 
nomadskoleväsendets utveckling. Ett personligt nomadskoleminne", i Folkskolans vän 1947, s 225 och 231. 
Som sakkunniga i utredningen ingick även Vitalis Karnell samt folkskolinspektören i södra delen av lappmarken 
Karl Lorenz Österberg. Österberg uttryckte senare viss tveksamhet mot de bärande grundidén i utredningen att 
de fasta skolorna innebar att samer valde att lämna renskötseln. Se: Österberg, Karl Lorenz (1922), Anteckningar 
och minnen från elvaårig verksamhet som folkskolinspektör i södra lappmarken. Härnösand, s 48-49. 
52 Bergqvist, s 17. På denna punkt kunde Bergqvist även stödja sig på dåtidens store sameexpert K B Wiklund, 
som hävdade att fasta skolor var skadliga för nomadbarnen och bidrog till en försämring av renskötseln. Se till 
exempel: Wiklund, Karl Bernhard (1903), "Lapparna, deras lif och kultur. Föredrag vid Svenska 
Turistföreningens årsmöte den 18 februari 1902", i Svenska Turistföreningens Årsskrift 1903, Stockholm, s 41-
44. 
53 I det betänkande rörande nomadskolan som presenterades av 1919 års lappkommitté angavs dock att den 
nedre gränsen för undervisningstid i den vandrande nomadskolan var 14 veckor. Det är möjligt att praxis inte 
motsvarat föreskrifterna i denna fråga. Se SOU 1923:52. Förslag till stadga angående nomadundervisningen i 
riket samt till instruktion för nomadskolinspektören. Stockholm 1923, s 29; Henrysson & Flodin, s 35. 
54 B ergqvist, s 3-30; Henrysson & Flodin, s 20-23; Oscarsson (1999), s 53-54; Sjölin, s 118-119; Tenerz (1960), 
s 285-367; Tenerz (1963), s 128-129; Uppman, s 128-129. 
55 Bergqvist, s 17-18. För en historik rörande nomadskolan se även SOU 1960:41, s 34-48. För de särskilda 
läroböcker för nomadskolan som sedermera kom att produceras för att uppfylla dessa målsättningar, se till ex
empel: Karlsson, Christer (1997), "En lärobok för livet. Karl Bernhard och Nomadskolans läsebok", i Finstad, 
Björn-Petter et.al. (red), Stat, religion, etnisitet: Rapport fra Skibotn-konferansen, 27.-29. mai 1996. Såmi 
dutkamiid guovddâs/Senter for samiske studier, Skriftserie - Nr. 4. Tromso, s 229-239. 
56 Riksdagstryck 1913. Kungl. Maj:ts proposition nr 97, s 21-66 (citat s 60); Riksdagstryck 1913. Riksdagens 
protokoll, Andra kammaren nr 31, s 49-73; Riksdagstryck 1913. Statsutskottets utlåtande nr 45; SFS 1913:287. 
Kungl. Maj.ts nådiga kungörelse angående ändrad lydelse av vissa delar av reglementet för lappmarks 
ecklesiastikverk den 31 januari 1896', Henrysson & Flodin, s 23-27; Pusch, Simone (1999), "Nationalismen och 
kåtaskolan. Remissvaren till O. Bergqvists Förslag till kåtaskolreformen 1909-1912", i Sköld, Peter & Kram, 
Kristina, (red), Kulturkonfrontation i Lappmarken. Sex essäer om mötet mellan samer och svenskar. Kulturens 
Frontlinjer nr 13. Umeå, s 104-127; Sjölin, s 119-122; Uppman, s 83-84. 
57 Lappfogde Hultins tjänsteberättelse för åren 1904-1908, 29/1 1911, s 12, LNNA, B 111:1, HLA . Uppgiften 
gäller 1906; Lappfogde Hultins berättelse över sin verksamhet som lappfogde 1907-1908, 28/4 1909, s 7-8, 
LNNA, B 111:1, HLA ; Sammeli, s 61 och 64. Se även: Riksdagstryck 1913. Kungl. Maj:ts proposition nr 97, s 
37-38; Uppman, s 127-128 och 142-143. 
58 Se till exempel: Laula, Elsa (1904), Inför lif eller död? Sanningsord i de lappska förhållandena. Stockholm, s 
25-27. Se även: Sjölin, s 120-121 och 124; Uppman, s 128 och 143-145. 
59 Sammeli, s 64 och 68. 
60 Riksdagstryck 1919. Kungl. Maj:ts proposition nr 1:8, punkt 203. De tre sakkunniga var biskop Bergqvist, 
justitierådet Erik Marks von Wurtemberg samt före detta ecklesiastikministern Fridtjuv Berg. Därmed ingick två 
av dem som stod bakom nomadskolereformen 1913 i sakkunniggruppen. 
61 1915 års sakkunnigas utlåtande rörande nomadskolorna, 18/6 1915. LNÖ, F VIII: 1, HLA; SFS 1916:463. 
Kungl. Maj. ts nådiga kungörelse angående ändrad lydelse av vissa delar av reglementet för lappmarks 
ecklesiastikverk den 31 januari 1896] SFS 1916:464. Kungl. Maj.ts nådiga instruktion för 
nomadskolinspektören; Calleberg, s 395-396; Henrysson & Flodin, s 27-28; Sammeli, s 62-68; Sjölin, s 123; 
Uppman, s 92-93 och 130. Trots förlängningen av undervisningstiden i kurserna för lärare till den vandrande 
nomadskolan var det fortfarande tydligt att dessa inte hade som huvudsyfte att frambringa fullgoda lärarkrafter 
till den vandrande nomadskolan. Detta framgår tydligt både i Karnells beskrivning av vilka förkunskapskrav 
som ställdes på de blivande lärarna och i Georg Bergfors skildring av den första kursen. Se: Skrivelse från 
Vitalis Karnell till lappfogde Österberg, 22/11 1916. NLL, G XXIX:2, HLA; Skrivelse från Vitalis Karnell till 
lappfogde Staaff, 22/11 1916. LJA, E 11:9, ÖLA; Skrivelse från Vitalis Karnell till lappfogde Holm, 22/11 1916. 
LNNA, E 111:1, HLA ; Skrivelse från Vitalis Karnell till lappfogde Bergström, 22/11 1916. LVA, E 1:5, HLA; 
Bergfors, s 68-77. 
62 Riksdagstryck 1919. Kungl. Maj:ts proposition nr 1:8, punkt 203; SOU 1923:52, s 40; Henrysson, Sten (1993), 
"Samernas kristnande och undervisning", i Henrysson, Sten (red), Samer, präster och skolmästare. Ett kulturellt 
perspektiv på samernas och Övre Norrlands historia. Centrum för arktisk forskning Umeå universitet Rapport nr 
23. Umeå, s 26; Henrysson & Flodin, s 33; Uppman, s 131. Enligt en uppgift av Lennart Berglöf hade det fun
nits en stark vilja att fa just Karnell som ansvarig för nomadskolans uppbyggnad. Han hade land annat lockats 
med en högre lön för att förmås att ta tjänsten som nomadskolinspektör. Se: Skrivelse från Lennart Berglöf till 
lappfogde Bergström, 2/4 1919. LVA, E 1:7, HLA. 
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63 Östersunds-Posten 12/11 1917. Kursiverat av författaren. Se även Umebladet 10/7 1918, där ett möte i 
Fatmomakke refereras. Inför hela mötesförsamlingen konfronterade Karnell två föräldrar med frågan varför de 
inte skickat sina barn till nomadskolan. 
64 Arell (1981), s 12-15; Campbell (1948), s 56-57. 
65 Arell (1981), s 2-3 och 12-21; Bylund (1956), s 33-36. Koncessionslappbyarna har sina betesmarker nedanför 
lappmarksgränsen, men de lämnas utanför detta resonemang. 
66 1868-1934. Wiklund utsågs 1905 till den första innehavaren av professuren i finsk-ugriska språk vid Uppsala 
universitet. I egenskap av expert på samefrågor fick han delta i en lång rad utredningar rörande samerna och 
betraktades som samtidens store sameexpert. Wiklunds syn på samerna kom därför att ha stort inflytande på den 
svenska samepolitiken under 1900-talets början. Se: Karlsson, Christer (1995a), "Experternas roll: 
Kulturforskarna och samepolitiken under 1900-talets första hälft", i Kvist, Roger (red), Föredrag vid Nordiska 
Samehistoriska Symposiet i Lövånger 13 - 14 februari 1995. Umeå, s 78-82; Karlsson, Christer (1995b), 
"Experternas roll i samepolitiken", i Politologen 1995:1, s 46-49; Karlsson (1997), s 229-239. 
67 Arell (1981), s 11-12 och 16; Hultin, Julius (1908), "Renen och renkulturen", i Bergqvist, Olof & Svenonius, 
Fredrik (red), Lappland: Det stora svenska framtidslandet. En skildring i ord och bild af dess natur och folk. 
Stockholm, s 103-105; Karlsson (1997), s 17; Manker (1968), s 16-18. Detta synsätt framträder väldigt tydligt i 
den regeringsproposition angående ändringar av vissa delar av 1898 års renbeteslag som lades fram inför riks
dagen 1917. Se: Riksdagstryck 1917. Kungl. Maj:ts proposition nr 169. Se även Norrbottens-Kuriren 23/111915 
där en utredning, rörande skötesrenssystemet, genomförd av länsstyrelsen i Norrbotten, refereras och där dessa 
tankegångar är tydliga. 
68 Broberg (1982), s 67. 
69 Mörkenstam (1999b), kapitel 4-5. 
70 En mycket omfattande analys av den norska minoritetspolitiken ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv görs i 
Eriksen, Knut Einar & Niemi, Einar (1981), Den finske fare. Sikkerhetsproblemer og minoritetspolitikk i nord 
1860 - 1940. Oslo. Se också Niemis komparativa studie av norsk respektive svensk politik mot 
kvänerna/finnarna där han även berör samernas position: Niemi, Einar (1995b), "The Finns in Northern 
Scandinavia and Minority Policy", i Tägil, Sven (ed), Ethnicity and Nation Building in the Nordic World. 
London, s 156-170. Se även: Berg, Roald (1995a), "A Norwegian policy for the north before World War I?", i 
Acta Borealia 1994-1995, s 5-18; Berg, Bård A (1999), s 131-134; Bratrein, Håvard Dahl & Niemi, Einar 
(1994), "Inn i riket. Politisk og 0konomisk integrasjon gjennom tusen år", i Drivenes, Einar-Arne, Hauan, Marit 
Anne & Wold, Helge A (red), Nordnorsk kulturhistorie 1. Det gjenstridige landet. Oslo, s 183-190; Bull, Tove 
& Gaski, Harald (1994), "Fornorskningspolitikk og språkundertrykkning", i Drivenes, Einar-Arne, Hauan, Marit 
Anne & Wold, Helge A (red), Nordnorsk Kulturhistorie 2. Det mangfoldige folket. Oslo, s 246-258 (citat s 246); 
Eriksen, Knut Einar (1992), '"Den russiske fare'. Arvefiende eller god nabo?", i Niemi, Einar (red), Pomor. 
Nord-Norge og Nord-Russland gjennom tusen år. Oslo, s 42-47; Evjen, Bjorg (1997), '"Lapp kan vasre Lapp'. 
Språk- og skolepolitikk i et lulesamisk område", i Finstad, Björn-Petter et.al. (red), Stat, religion, etnisitet: 
Rapport fra Skibotn-konferansen, 27.-29. mai 1996. Såmi dutkamiid guovddås/Senter for samiske studier, 
Skriftserie - Nr. 4. Tromso, s 217-226; Hirsti (1967), s 26-30; Jensen (1991), s 13-70; Jernsletten, Nils (1980), 
"En undertrykt kultur", i Semmingsen, Ingrid et.al. (red), Norges Kulturhistorie. Bind 6. Et folk i fred og krig. 
Oslo, s 11-20; Jernsletten, Regnor (1986), "The Land Sales Act of 1902 as a Means of Norwegianization", i Acta 
Borealia 1986:1, s 3-16; Jernsletten, Regnor (1998), s 11-22; Niemi, Einar (1978), "Emner fra Finnmark", i 
Niemi, Einar et.al., Trekk fra Nord-Norges historié. Oslo, s 147-166; Niemi (1995a), s 329-336; Niemi, Einar 
(1997b), "Sami History and the Frontier Myth: A Perspective on the Northern Sami Spatial and Rights History", 
i Gaski, Harald (ed), Sami Culture in a New Era. The Norwegian Sami Experience. Karasjok, s 70-76; Niemi 
(1998), s 80-84; Niemi, Einar (2000), "Når man skyter hunder. En debatt om reindrift i Finnmark ved midten av 
1800-tallet og den minoritetspolitiske kategorikl0yvningen", i Sköld, Peter & Lanttö, Patrik (red), Den komplexa 
kontinenten. Staterna på Nordkalotten och samerna i ett historiskt perspektiv. Umeå, s 109-128; Niemi, Einar & 
Salvesen, Helge (1987), "Samene og kvenene/finnene i minoritetspolitisk perspektiv", i Karlsson, Gunnar (red), 
Nationale og etniske minoriteter i Norden i 1800- og 1900-tallet. Rapporter til den XX nordiske 
historikerkongres, Reykjavik 1987. Bind II. Reykjavik, s 67-78; Ryymin, Teemu (1998), "Bein av vårt bein, 
kjett av vårt kjott". Finske nasjonalister og norske myndigheters kvenpolitikk i mellomkrigstiden. Hovedoppgave 
i historié, universitetet i Bergen. Bergen, s 95-122; Salvesen, Helge (1980), "Tendenser i den historiske 
sameforskning - med sasrlig vekt på politikk og forskning", i Scandia 1980(46), s 30-40. 
71 N iemi (1997a), s 267. Kursiverat i originalet. 
72 Ibid. Se även: Bratrein & Niemi, s 190-191. 
73 Sveriges politik mot den finskspråkiga minoriteten behandlas utförligt i: Slunga, Nils (1965), Staten och den 
finskspråkiga befolkningen i Norrbotten. Tornedalica Nr 3. Luleå; Tenerz (1963). Se även: Eriksen & Niemi, s 
86 och 347-349. Även Sveriges förhållande till Finland efter landets frigörelse var spänt till en böljan på grund 
av Ålandskrisen i början på 1920-talet. Efter Ålandsfrågan fredliga lösning normaliserades förhållandet mellan 
länderna och under perioden fram till andra världskrigets utbrott kom ett visst försvarssamarbete att utveckla sig 
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mellan grannländerna. Se: Cronenberg, Arvid (1986), "Säkerhetspolitik och krigsplanering. Huvudlinjerna i 
arméns operativa planering 1906-1945", i Hugemark, Bo (red), Neutralitet och försvar. Perspektiv på svensk 
säkerhetspolitik 1809-1985. Stockholm, s 82-83, 85 och 89-90; Eriksen & Niemi (1981), s 86; Turtola, Martti 
(1987), Från Torne älv till Systerbäck. Hemligt försvarssamarbete mellan Finland och Sverige 1923-1940. 
Stockholm. 
74 Utredningar angående organisationen av renskötselförhållandena i Västerbottens län. På offentligt uppdrag av 
Statsrådet och Chefen för K. Civildepartementet, utförda av A. Montell, E. Bergström, C. Österberg och J.O. 
Holm, troligen skriven 1914, s 63. LVA, 0:7, HLA. 
75 Dessa andra tjänstekategorier inom lappväsendets organisation var jakt- och fisketillsyningsmän samt personer 
som tog emot samernas flyttningsanmälningar längs deras vinterflyttningsleder. Dessa hade dock ingen direkt 
funktion inom administreringen av rennäringen, varför de helt kommer att utelämnas i avhandlingen. 
76 Se till exempel: Malm, s 198. 
77 Promemoria angående lapputredningen, maj 1931. YK 1768:5, RA; Resolution i fråga om ny arbetsordning 
för länsstyrelsen i Norrbottens län, 12/10 1953. Bilaga till 2 och 5 §§ i arbetsordningen för länsstyrelsen i 
Norrbottens län, s 4. LNSA, E:6, HLA; Arbetsordning för länsstyrelsen i Norrbottens län, 8/4 1959. Bilaga A, s 
4-5. LNSA, E:8, HLA; SOU 1950:28. Länsstyrelsernas organisation och ställning inom länsförvaltningen. 
Stockholm 1950, s 93-100, 397-400 och 636; SFS 1953:559. Kungl. Maj.ts kungörelse om ändrad lydelse av 1 § 
instruktionen den 31 augusti 1938 (nr 592) för lappfogdarna. 
78 Blomstedt, M (1924), Landsstatsmatrikel 1924. Stockholm, s 381; Gullberg, Hjalmar & Uggla, Torsten 
(1913), Landsstatsmatrikel 1913. Stockholm, s 275-276; Landsstatsmatrikel 1933. Trollhättan 1933, s 494-495; 
Landsstatsmatrikel 1942. Stockholm 1943, s 319; Norrbottens-Kuriren 20/7 1933; 3/10 1933; 2/10 1943; 1/11 
1948. 
79 Avskrift av skrivelse från jordbruksdepartementet till lantbruksstyrelsen och statskontoret, 6/6 1962. LNSA, F 
XI: 1, HLA; Riksdagstryck 1962. Kungl. Maj:ts proposition nr 68, s 59-63; Riksdagstryck 1962. Riksdagens 
protokoll, Andra kammaren nr 19, s 83; Riksdagstryck 1962. Riksdagens protokoll, Första kammaren nr 19, s 
158; SFS 1962:678. Kungl. Maj. ts kungörelse om ändring i instruktionen den 28 oktober 1960 (nr 634) för 
lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna; SFS 1967:425. Kungl. Maj. ts instruktion för lantbruksstyrelsen och 
lantbruksnämnderna. 
80 SFS 1971:440. Kungl. Maj.ts kungörelse om ändring i instruktionen (1967:425) för lantbruks styrelsen och 
lantbruksnämnderna. 
81 A vskrift av skrivelse från länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten till regeringen, 12/2 1914. LJA, F X:l, 
ÖLA; P. M. ang. lappfonderna med kort historik av amanuens Böös, upprättad 1922. Jordbruksdepartementets 
arkiv, konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA; Länsstyrelsen i Västerbottens län med utredning angående de åtgärder, 
som för överskådlig tid kunna behöva vidtagas för länets vidkommande till renskötselns ändamålsenliga 
bedrivande m.m. (Västerbottensutredningen), 26/5 1939, s 33-35. NLL, D I b:23, HLA; K.B. i Jämtlands län 
med utredning ang. åtgärder till renskötselns ändamålsenliga bedrivande i länet (Jämtlandsutredningen), 15/6 
1940, s 70-71. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA; P.M. ang. finansieringen av 
vissa beräknade utgifter för lappväsendet, av 1960 års lappfondsutredning, 5/5 1961. YK 1780:1, RA; 
Riksdagstryck 1914. Kungl. Maj:ts proposition nr 62; Riksdagstryck 1931. Riksdagens revisorers berättelse om 
den år 1930 av dem verkställda granskning av statsverkets jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och 
förvaltning för tiden 1 juli 1929-30 juni 1930. Del I, Revisorernas uttalande, s 48-59; SOU 1936:23, s 66-71; 
SOU 1942:41. Betänkande angående åtgärder till stöd för de renskötande lapparna m.m. Stockholm 1942, s 
154-165; SOU 1975:99. Samerna i Sverige. Stöd åt språk och kultur. Stockholm 1975, s 217-219. 
82 Avskrift av Kungl. skrivelse till länsstyrelsen i J ämtland, 24/4 1885. LJA, E 1:1, ÖLA. Av skrivelsen fram
kommer att titeln lappfogde var länsstyrelsens eget förslag. Regeringen, och även 1882 års lappkommitté, hade 
föreslagit titeln uppsyningsman. 
83 Lappfogdar hade tidigare varit tillsatta i lappmarkerna, åtminstone sedan 1500-talet, men dessa tjänster upp
hörde senare. Enligt Rolf Sjölin drogs den sista tjänsten in 1835. Det lappväsende som växer fram från 1885 är 
därmed inte en fortsättning på den administration som funnits tidigare, vilket hävdats av Hugh Beach som anger 
1928 som skiljelinje mellan det gamla och det nya lappväsendet. Se: Beach (1981), s 78; Sjölin, s 84. 
84 P.M. angående lappfogdar, 23/1 1924. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA; 
Utredning och förslag beträffande vissa med lappväsendets administration sammanhängande spörsmål, av 
Lennart Berglöf, 27/10 1943, s 3. YK 1009:2, RA; Riksdagstryck 1886. Kommittébetänkanden, band 1, nr 1. 
Förslag till Förordning angående de svenska Lapparne och de bofaste i Sverige samt till Förordning angående 
renmärken afgifna af den dertill utaf Kongl. Maj:t förordnade komité, s 80-81 och 113-117; SOU 1936:23, s 57-
58. 
85 Avskrift av Kungl. skrivelse till landshövdingen i Norrbotten, 25/10 1889. LNNA, E II: lb, HLA; P.M. 
angående lappfogdar, 23/1 1924. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA; Utredning och 
förslag beträffande vissa med lappväsendets administration sammanhängande spörsmål, av Lennart Berglöf, 
27/10 1943, s 3. YK 1009:2, RA; SOU 1936:23, s 58. Initiativet till att tillsätta en lappfogde i Norrbotten kom 

321 



NOTER TILL SIDORNA 51-52 

från länsstyrelsen. Problemen inom renskötseln i Västerbotten vilka ledde till tillsättandet av en lappfogde i länet 
var även starkt bidragande till att 1895 års kommitté tillsattes för att se över renbeteslagen. Se: Sanimeli, s 24-
25. 
86 Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen, 2/12 1915. Civildepartementets arkiv, konseljakter 
23/12 1915, nr 16, RA; Årsberättelse från Norrbottens norra lappfogdedistrikt för år 1916, 22/2 1917, s 1. 
LNNA, B 111:1, HL A; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen, 14/6 1916. Civildepartementets 
arkiv, konseljakter 30/6 1916, nr 119, RA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen, 9/6 1932. 
Socialdepartementets arkiv, konseljakter 22/6 1932, nr 53, RA; Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i 
Norrbottens län, 15/7 1932. LNNA, E 111:10, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen, 19/6 
1933. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 30/6 1933, nr 65, RA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten 
till regeringen, 9/6 1934. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 30/6 1934, nr 61, RA; Skrivelse från 
länsstyrelsen i N orrbotten till regeringen, 22/2 1935. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 8/3 1935, nr 28, 
RA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen, 5/6 1935. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 
20/6 1935, nr 31, RA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten, 8/6 1936. Socialdepartementets arkiv, 
konseljakter 26/6 1936, nr 52, RA; V. P. M. angående biträdande lappfogde- och skogslappfogdebefattningarna i 
Norrbottens län, av lappfogde Kangas, 29/12 1942. LNÖA, B 1:9, HLA; Utredning och förslag beträffande vissa 
med lappväsendets administration sammanhängande spörsmål, av Lennart Berglöf, 27/10 1943, s 3-4. YK 
1009:2, RA; SOU 1936:23, s 219-220. 
87 1961 inrättades dock även en extra lappfogdetjänst i Norrbotten, vars innehavare framför allt skulle arbeta 
med frågor kring vattenkraften. Se: Avskrift av skrivelser från jordbruksdepartementet till statskontoret ang. 
disposition av medel som ställts till förfogande i samband med fortsatt tillfällig reglering av Suorvasjöarna m. 
m., 16/8 1961 och 6/9 1962. LNNA, E I:lb, HLA; SOU 1968:16, s 49 och 146-147. 
88 Se Bilaga 3 där lappfogdarnas tjänstgöringsperioder samt utbildnings- och yrkesmässiga bakgrunder framgår. 
89 Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till socialdepartementet, 30/6 1930. Socialdepartementets arkiv, 
konseljakter 25/7 1930, nr 16, RA; Skrivelse från landshövdingen i Norrbotten A B Gärde till socialministern, 
28/7 1930. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 25/7 1930, nr 16, RA; Kungl. brev till länsstyrelsen i 
Norrbottens län angående anställandet av biträden åt lappfogdarna i länet, 25/7 1930. Socialdepartementets 
arkiv, konseljakter 25/7 1930, nr 16, RA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen, 31/12 1930. 
Socialdepartementets arkiv, konseljakter 14/1 1931, nr 24, RA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till 
regeringen, 25/6 1931. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 3/7 1931, nr 42, RA; Skrivelse från 
länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen, 9/6 1932. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 22/6 1932, nr 54, 
RA; Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 2/10 1942. LNÖA, E:5, HLA; V. P. M. 
angående biträdande lappfogde- och skogslappfogdebefattningarna i Norrbottens län, av lappfogde Kangas, 
29/12 1942. LNÖA, B 1:9, HLA; Utredning och förslag beträffande vissa med lappväsendets administration 
sammanhängande spörsmål, av Lennart Berglöf, 27/10 1943, s 3. YK 1009:2, RA; Utredning rörande 
lappväsendets administration inom länsstyrelsen i Jämtlands län samt i sammanhang därmed om personalen å 
lappfogdekontoren i allmänhet, av Lennart Berglöf, 15/9 1945, s 24-25. YK 1290:2, RA; Skrivelse från 
lappfogdarna i Norrbotten till länsstyrelsen i Norrbotten, 23/10 1945. LNÖA, B 1:12, HLA; SOU 1936:23, s 219. 
90 Lappfogdeassistenttjänster var även tillfälligt inrättade i Västerbotten 1925-1928 samt i Jämtland 1928-1929 
för att inskola nya personer till lappfogdetjänsterna. Mellan 1949-1954 var ingen lappfogdeassistent tillsatt i 
Jämtland. Skrivelse från lappfogde Gardham till länsstyrelsen i Jämtland, 7/6 1939. LJA, B 1:9, ÖLA; Avskrift 
av skrivelse från regeringen till länsstyrelsen i Jämtland, 29/9 1939. LJA, E 1:2, ÖLA; Jämtlandsutredningen, s 
57-61. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA; Utredning och förslag beträffande 
vissa med lappväsendets administration sammanhängande spörsmål, av Lennart Berglöf, 27/10 1943, s 3 och 8. 
YK 1009:2, RA; Utredning rörande lappväsendets administration inom länsstyrelsen i Jämtlands län samt i 
sammanhang därmed om personalen å lappfogdekontoren i a llmänhet, av Lennart Berglöf, 15/9 1945, s 19-23 
och 30-34. YK 1290:2, RA; Skrivelse från länsstyrelsen i Jämtland till regeringen med anslagsäskande för 
lappväsendet för budgetåret 1957/1958, 16/8 1956. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 3/1 1957, IX-ht 
punkt 208, RA; Skrivelse jämte bilagor från länsstyrelsen i Västerbotten till regeringen med anslagsäskande för 
lappväsendet för budgetåret 1957/1958, 30/8 1956. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 3/1 1957, IX-ht 
punkt 208, RA; Riksdagstryck 1946. Kungl. Maj:ts proposition nr 1:9, punkt 245; Riksdagstryck 1946. 
Jordbruksutskottets utlåtande nr 1, punkt 245; Riksdagstryck 1946. Riksdagens skrivelse nr 9; Riksdagstryck 
1957. Kungl. Maj:ts proposition nr 1:11, punkt 208, s 545-548; Riksdagstryck 1957. Jordbruksutskottets 
utlåtande nr 1, punkt 195; Riksdagstryck 1957. Riksdagens skrivelse nr 9; SOU 1931:18. Betänkande med 
förslag till lönereglering för landsfogdar, lappfogdar och landsfiskaler m.m. Stockholm 1931, s 264. 
91 1885 års berättelse om Lappförhållena inom länet skriven av lappfogde Adolf Suwe, 16/11 1885. LJA, B 11:1, 
ÖLA. 
92 Avskrift av Kungl. skrivelse till länsstyrelsen i Jämtland, 24/4 1885. I LJA, E 1:1, ÖLA; Avskrift av Kungl. 
skrivelse till landshövdingen i Norrbotten, 25/10 1889. LNNA, E II: lb, HLA; "Transumt av nådigt brev den 18 
oktober 1895 rörande lappfogdens åligganden", i Kungl. Förordningar m.m. rörande lappväsendet inom 
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Västerbottens län. Umeå 1914, s 87-89. Denna typ av beskrivning av lappfogdarnas uppgifter förekom långt 
fram under 1900-talet när de själva beskrev sitt arbete. Se till exempel: Johansson, Hilding (1942), 
"Renskötseln", i Lundqvist, Magnus et.al. (red), Norrland. Natur, befolkning och näringar. Stockholm, s 417-
418. 
93 Utdrag av skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till socialdepartementet, 12/9 1927. NLL, A II c:4, HLA. 
Se även: SOU 1931:18, s 258-261; Malm, s 200. 
94 S FS 1938:592. Kungl. Maj.ts instruktion för lappfogdarna. 
95 SFS 1940:88. Kungl Maj. ts kungörelse angående ändrad lydelse av 13 § instruktionen för lappfogdarna den 
31 augusti 1938 (nr 592); SFS 1949:692. Kungl. Maj.ts kungörelse om ändring i instruktionen den 31 augusti 
1938 (nr 592) för lappfogdarna; SFS 1953:559; SFS 1955:212. Kungl. Maj. ts kungörelse om ändrad lydelse av 
7 § instruktionen den 31 augusti 1938 (nr 592) för lappfogdarna; SFS 1960:147. Kungl. Maj. ts kungörelse om 
ändrad lydelse av 7 § instruktionen den 31 augusti 1938 (nr 592) för lappfogdarna; SFS 1965:807. Kungl. 
Maj. ts kungörelse om ändring i instruktionen den 31 augusti 1938 (nr 592) för lappfogdarna; SFS 1966:327. 
Kungl. Maj. ts kungörelse om ändrad lydelse av 14 § instruktionen den 31 augusti 1938 (nr 592) för tjänstemän 
vid lappväsendet; SFS 1970:839. Kungl Maj. ts kungörelse om ändring i instruktionen (1938: 592) för 
tjänstemän vid lappväsendet; SFS 1971:441. Kungl Maj.ts kungörelse om upphävande av instruktionen 
(1938:592) för tjänstemän vid lappväsendet. 
96 Se till exempel: Skrivelse från lappfogde Pappila till Systembolaget i Luleå, 31/8 1929. LNNA, B 1:2, HLA; 
Skrivelse från lappfogde Hedbäck till Systembolaget i Luleå, 7/10 1933. LNNA, B 1:3, HLA; Skrivelse från 
lappfogde Malmström till Systembolaget i Luleå, 27/9 1950. LNSA, B 1:1 la, HLA. 
97 1915 års sakkunnigas utlåtande rörande nomadskolorna, 18/6 1915. De sakkunnigas förslag till ändringar i 
regler för lappmarks ecklesiastikverk, specialmotivering. LNÖ, F VIII:1, HLA; SFS 1916:463, § 45. Se även till 
exempel: Skrivelse från lappfogde Pappila till nomadskolinspektör Erik Bergström, 23/6 1930. LNNA, B 1:2, 
HLA; Skrivelse från lappfogde Hedbäck till nomadskolinspektören Axel Calleberg, 20/7 1939. LNNA, B 1:9, 
HLA; Skrivelse från lappfogde Hedbäck till nomadskolinspektören Israel Ruong, 14/6 1947. LNNA, B 1:17, 
HLA; Skrivelser från lappfogde Hedbäck till nomadskolinspektören Israel Ruong, 10/8 1954. LNNA, B 1:21, 
HLA. 
98 Riksdagstryck 1962. Kungl. Maj:ts proposition nr 68, s 60; Riksdagstryck 1962. Riksdagens protokoll, Andra 
kammaren nr 19, s 83; Riksdagstryck 1962. Riksdagens protokoll, Första kammaren nr 19, s 158; SOU 1968:16, 
s 49; Lundberg, Iwan & Johansson, Walter (1966), "Institutioner och organisationer", i Ekonomisk renskötsel 
Stockholm, s 310. 
99 Sveriges Statskalender för skottåret 1972 utgiven efter Kungl. Maj. ts nådigaste förordnande av dess 
vetenskapsakademi. Uppsala och Stockholm 1972, s 774-775 och 887. Den ende instruktören som inte fortsatte 
att arbeta med renskötselfrågor var Bror Ej demo som var den som längst hade arbetat med dessa frågor och som 
dessutom hade deltagit i två utredningar rörande renskötselfrågor, renutredningen och renbetesmarks-
utredningen. Ejdemo fick i stället anställning på länspolisexpeditionen. 
100 Lappfogdarnas arbetsbörda illustreras i Bilaga 4, där antalet expedierade in- och utgående skrivelser samt 
antalet resdagar redovisas för vissa år under perioden 1916-1944. 
101 Se till exempel: Utlåtande från 1919 års lappkommitté rörande lappfogdarnas löneförmåner, 4/12 1920. YK 
193:3, RA; SOU 1936:23, s 229-230. 
102 Jag kommer genomgående att använda mig av benämningen lapptillsyningsman i avhandlingen. Omkring 
1944 började termen lapptillsynsman användas rörande dessa tjänstemän i olika sammanhang. Eftersom skillna
den till stor del endast förefaller vara kosmetiskt mellan dessa båda benämningar och dessutom kommer i slutat 
av avhandlingens undersökningsperiod har jag valt att för enkelhetens och konsekvensens skull enbart använda 
mig av den äldre benämningen. 
103 Renskötselns organisation och renprodukternas marknadsförande. Betänkande avgivet av renutredningen, 8/6 
1960, s 47. YK 1774:3, RA. 
104 S krivelse från landshövdingen i Norrbotten till regeringen, 9/4 1913. Civildepartementets arkiv, konselj akter 
18/7 1913, nr 15, RA. Se även: Utredningar angående lappförhållanden inom Västerbottens län av C. Österberg, 
H. Jonasson och E. Bergström. Del I, s 212-213. LVA, 0:4, HLA; Utredningar angående organisationen av 
renskötselförhållandena i Västerbottens län. På offentligt uppdrag av Statsrådet och Chefen för K. 
Civildepartementet, utförda av A. Montell, E. Bergström, C. Österberg och J.O. Holm, troligen skriven 1914, s 
63. LVA, 0:7, HLA; Utlåtande angående förbättring av lapptillsyningsmännens anställnings- och 
avlöningsförhållanden, av Lennart Berglöf, 28/9 1942. LNNA, B 1:12, HLA. 
105 Skrivelse från lappfogde Holm till länsstyrelsen i Norrbotten, 12/11 1916. LNNA, E 111:1, HLA ; Skrivelse 
från lappfogde Holm till landshövdingen i Norrbotten, 13/11 1919. LNNA, E 111:2, H LA; Protokoll fört vid 
sammanträde mellan lappfogdarna i Norrbottens och Västerbottens län i Piteå den 20-24 september och 28-30 
oktober 1919. LNNA, F XI:6, HLA; Skrivelse från lappfogde Holm till länsstyrelsen i Norrbotten, 11/1 1929. 
NLL, D I b:6, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till socialdepartementet, 16/1 1929. NLL, A II c:3, 
HLA; Avskrift av beslut av regeringen angående tillsättandet av lapptillsyningsmän i Norrbotten för 1931, 4/12 
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1930. LNNA, E 111:9, HLA; Angående lapptillsyningsmannainstitutionen, dess tillkomst och utveckling, oktober 
1933, s 1-20. YK 1768:4, RA; Utlåtande angående förbättring av lapptillsyningsmännens anställnings- och 
avlöningsförhållanden, av Lennart Berglöf, 28/9 1942. LNNA, B 1:12, HLA; Renskötselns organisation och 
renprodukternas marknadsförande. Betänkande avgivet av renutredningen, 8/6 1960, s 44. YK 1774:3, RA; SOU 
1936:23, s 59-65 och 213-218. 
106 Utredningar angående lappförhållanden inom Västerbottens län av C. Österberg, H. Jonasson och E. 
Bergström. Del I, s 212-213. LVA, 0:4, HLA; Utredningar angående organisationen av renskötselförhållandena 
i Västerbottens län. På offentligt uppdrag av Statsrådet och Chefen för K. Civildepartementet, utförda av A. 
Montell, E. Bergström, C. Österberg och J.O. Holm, troligen skriven 1914, s 63. LVA, 0:7, HLA; Skrivelse från 
landshövdingen i Västerbotten till regeringen, 24/11 1913. Civildepartementets arkiv, konseljakter 6/3 1914, nr 
10, RA; Skrivelse från lappfogde Lindström till Landshövdingen i Västerbotten, 24/12 1921. LVA, B 1:6, HLA; 
Skrivelser från lappfogde Gardham till länsstyrelsen i Jämtland, 26/8 1936 och 24/11 1936. LJA, B 1:6, ÖLA; 
Avskrift av skrivelse från länsstyrelsen i Jämtland till regeringen, 14/9 1936. LJA, E 111:1, ÖLA ; Avskrift av 
skrivelse från regeringen till länsstyrelsen i Jämtland, 2/10 1936. LJA, E 1:2, ÖLA; Lappfogden i Jämtlands 
årsberättelse för 1936/37. LJA, B 11:1, ÖLA; Västerbottensutredningen, s 16-17. NLL, D I b:23, HLA; 
Jämtlandsutredningen, s 61-65. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA; Utlåtande 
angående förbättring av lapptillsyningsmännens anställnings- och avlöningsförhållanden, av Lennart Berglöf, 
28/9 1942. LNNA, B 1:12, HLA; Utredning och förslag beträffande vissa med lappväsendets administration 
sammanhängande spörsmål, av Lennart Berglöf, 27/10 1943, s 7. YK 1009:2, RA; Utredning rörande 
lappväsendets administration inom länsstyrelsen i Jämtlands län samt i sammanhang därmed om personalen å 
lappfogdekontoren i allmänhet, av Lennart Berglöf, 15/9 1945, s 5-18. YK 1290:2, RA; Betänkande med förslag 
till åtgärder rörande renskötseln i Jämtlands län, 14/10 1948, s 83-85. YK 1016:1, RA; Renskötselns 
organisation och renprodukternas marknadsförande. Betänkande avgivet av renutredningen, 8/6 1960, s 44. YK 
1774:3, RA; Riksdagstryck 1946. Kungl. Maj:ts proposition nr 1:9, punkt 245; Riksdagstryck 1946. 
Jordbruksutskottets utlåtande nr 1, punkt 245; Riksdagstryck 1946. Riksdagens skrivelse nr 9; Riksdagstryck 
1949. Kungl. Maj:ts proposition nr 1:11, punkt 193; Riksdagstryck 1949. Jordbruksutskottets utlåtande nr 1, 
punkt 175; Riksdagstryck 1949. Riksdagens skrivelse nr 9; Umebladet 16/1 1915; Malmström, Erik (1948), 
Lappar och bönder. Deras ömsesidiga rättigheter och skyldigheter. Luleå, s 54. 
107 Årsberättelse från Norrbottens norra lappfogdedistrikt för år 1916, 22/2 1917, s 29 (citat). LNNA, B 111:1, 
HLA; Angående lapptillsyningsmannainstitutionen, dess tillkomst och utveckling, oktober 1933, s 3-7. YK 
1768:4, RA. 
108 Se till exempel: Årsberättelserna från Norrbottens norra lappfogdedistrikt åren 1918-1922. LNNA, B III: 1, 
HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till socialdepartementet, 16/1 1929. NLL, A II c:3, HLA; 
Skrivelse från lappfogde Holm till länsstyrelsen i Norrbotten, 11/1 1929. NLL, D I b:6, HLA; Angående 
lapptillsyningsmannainstitutionen, dess tillkomst och utveckling, oktober 1933, s 5-16. YK 1768:4, RA. 
109 Skrivelse från lappfogde Holm till länsstyrelsen i Norrbotten, 7/12 1922. LNNA, E 111:4, HLA; Skrivelse från 
lappfogde Holm till länsstyrelsen i Norrbotten, 6/5 1923. NLL, A II c:l, HLA. 
110 Utdrag ur protokoll, hållet inför Länsstyrelsen i Norrbottens län, 6/2 1922. LNNA, E 111:4, HLA; Angående 
lapptillsyningsmannainstitutionen, dess tillkomst och utveckling, oktober 1933, s 11-14. YK 1768:4, RA; SOU 
1936:23, s 62-64. Se även: Protokoll fört vid sammanträde mellan lappfogdarna i Norrbottens och Västerbottens 
län i Piteå den 20-24 september och 28-30 oktober 1919, bilaga G. LNNA, F XI:6, HLA; Avskrift av 
förordnande med instruktion för Emil Eriksson att vara lapptillsyningsman i Grans, Rans och Malå lappbyar, 
31/12 1926. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA. 
1,1 Instruktion för l apptillsynsmän, 16/6 1945. NLL, D I b:30, HLA; SFS 1949:693. Kungl Maj.ts instruktion för 
tillsynsmännen vid lappväsendet. 
112 V. P. M. beträffande lapptillsyningsmännens i Norrbottens län arbetsuppgifter, troligen skriven av lappfogde 
Hedbäck, 1/2 1939. LNNA, B 1:9, HLA; Lundberg & Johansson, s 310. 
113 S FS 1971:442. Kungl. Maj. ts kungörelse om upphävande av instruktionen (1949:693) för tillsynsmännen vid 
lappväsendet. 
U4 SFS 1886:38, §9. 
115 Utredning och förslag beträffande vissa med lappväsendets administration sammanhängande spörsmål, av 
Lennart Berglöf, 27/10 1943, s 21-32. YK 1009:2, RA; Riksdagstryck 1944. Kungl. Maj:ts proposition nr 1:9, 
punkt 235; Riksdagstryck 1944. Kungl. Maj:ts proposition nr 53; Riksdagstryck 1944. Andra lagutskottets 
utlåtande nr 18; Riksdagstryck 1944. Jordbruksutskottets utlåtande nr 1, punkt 235; Riksdagstryck 1944. 
Riksdagens skrivelser nr 9 och 73; SFS 1898:66, § 10; SFS 1928:309. Lag om de svenska lapparnas rätt till 
renbete i Sverige, § 13; SOU 1944:6. Byordningar och instruktioner för ordningsmännen i Lappbyarna. 
Stockholm, s 27-29 och 79-85. 
116 Se till exempel: Skrivelse från lappfogde Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 30/12 1929. NLL, D I b:6, 
HLA; Skrivelse till Nils P Persson Bäckström från länsstyrelsen i Norrbotten, 4/6 1935. NLL, A II c:6, HLA; 
Avskrift av skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till Bror Jonsson, 4/6 1935. LNÖA, E:2, HLA; Resolution 
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av länsstyrelsen i Norrbotten angående återbesättandet av ordningsmannatjänsten i Semisjaur-Njargs lappby, 
12/7 1939. LNSA, E:2, HLA; Skrivelse från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 19/4 1952. 
NLL, D I b:38, HLA; Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 26/4 1952. NLL, D I b:38, 
HLA. 
117 Lappfogde Hultins berättelse över sin verksamhet som lappfogde 1907-1908, 28/4 1909, s 3-4. LNNA, B 
111:1, HLA. 
118 P.M. rörande Lindhagens motion 11:211/1930 om förhållandet mellan Arjepluogs- och Karesuandoloppar 
samt lappförfattningarnas anknytning till det levande livet, 13/2 1930. NLL, A II c:4, HLA. 
119 Skrivelse från Torkel Tomasson till länsstyrelsen i Norrbotten, 11/4 1916. Civildepartementets arkiv, 
konseljakter 30/6 1916, nr 119, RA. Se även: SET 1937:2, s 17. 
120 Skrivelse från Vilhelmina-Åsele lappförening till regeringen, 2/5 1928. Socialdepartementets arkiv, 
konseljakter 8/6 1928, nr 29, RA; Skrivelse från länsstyrelsen i Västerbotten till regeringen angående 
Vilhelmina-Åsele lappförenings framställning rörande förordnande å lappfogdetjänsten i Västerbottens län, 21/5 
1928 (citat). Socialdepartementets arkiv, konseljakter 8/6 1928, nr 29, RA; Avskrift av regeringens beslut att 
förordna Hans Cederberg som lappfogde i Västerbotten för tiden 1 juli 1928-30 juni 1929, 8/6 1928. LVA, E 
1:11, HLA. Se även: Civildepartementets arkiv, konseljakter 30/6 1916, nr 119, RA. 
121 Enligt Helge Dahlstedt svarade tjänstemän på länsstyrelsen i Västerbotten detta när han frågade varför inte 
Tomasson hade kommit i fråga vid tillsättandet av lappfogdetjänsten i länet 1928. Se Dahlstedt, s 37. Se även: 
Park (1957), s 206. 
122 L ET 1905:1, s 2. 
123 Y ttrande av lappfogde Holm till länsstyrelsen i Norrbotten med anledning av Rautasvuoma-lapparnas besvär 
hos Kungl. Maj:t över länsstyrelsens fastställelse av byaordningen för Rautasvuoma, 6/2 1929. NLL, D I b:4, 
HLA; Yttrande av lappfogde Holm till länsstyrelsen i Norrbotten med anledning av Kaalasvuoma -lapparnas 
besvär hos Kungl. Maj:t över länsstyrelsens fastställelse av byaordningen för Kaalasvuoma, 6/2 1929 (felaktigt 
daterad till 6/2 1927). NLL, D I b:4, HLA. Det finns dock även exempel på det motsatta. I en skrivelse till läns
styrelsen i Norrbotten 1924 krävde Anders Gustaf Fjeliman att tillsyningsmannen och hans familj inte fick vara 
renägare samt att tillsyningsmännen helst skulle vara "av Svensk eller svensk-lapps nationalitet". Se: Skrivelse 
från Anders Gustaf Fj e llman till länsstyrelsen i Norrbotten, 28/11 1924. NLL, D I b: 1, HLA. 
124 1/5 1884 - 23/3 1969. Se: 5/1969:4-5, s 73-74; Wallmark, Lennart (1969), "Karin Stenberg: Soluppgångens 
Dotter", i Bland Sveriges Samer 1968-1969. Stockholm, s 11-24. 
125 Lista med frågor av Karin Stenberg vilka skulle tas upp till behandling vid Arvidsjaurs sameförenings nästa 
årsmöte. Bilaga till: Skrivelse från Karin Stenberg till landshövdingen i Norrbotten D. Hansén, 26/1 1939. NLL, 
D I b:24, HLA: 
126 Remissyttrande av länsstyrelserna i Norrbottens, Jämtlands och Västerbottens län angående av ombud för 
lappbefolkningen gjord framställning om revision av författningen om den lapska kolonisationen m.m., 14/2 
1934. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA. Se även: Skrivelse från lappfogdarna 
Kangas och Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 30/12 1939. NLL, D I b:24, HLA. 
127 Utredningar angående lappförhållanden inom Västerbottens län av C. Österberg, H. Jonasson och E. 
Bergström. Del I, s 212. LVA, 0:4, HLA. Ragnar Pappila kan dock ha haft samiskt påbrå. Se: Haglund, Sven 
(1934), Mitt lappliv. På vårflyttning med Köngämälappar. Stockholm, s 10. 
128 Se till exempel: Norrbottens läns Kungörelser 1904. Landskansliet. Ser. A. N:o 104. Byaordning för 
Kalasvuoma byalag i Juckasjärvi socken. Luleå 1905; Jämtlands läns Allmänna Kungörelser, Ser. A, N:r 49 
1909. By ordning för lappbyarna i Jämtlands län samt Idre lappby i Kopparbergs län. Östersund 1909; 
"Byordning för lappbyarne i Västerbottens län, fastställd av Konungens Befallningshavande den 23 mars 1914", 
i Kungl. Förordningar m.m. rörande lappväsendet inom Västerbottens län. Umeå 1914, s 79-84; 
Länskungörelser Västerbottens län, Landskansliet, Ser. A, 11/4 1923 N:r 54. Byordning för fjällapparne i 
Västerbottens län. Umeå 1923; Byaordning för Semisjaur-Njargs lappby. Fastställd av Konungens 
Befallningshavande i Norrbottens län den 9 april 1927. Luleå 1927; Avskrift av Byordning för Könkämä och 
Lainiovuoma lappbyar, giltig från och med 1/7 1946. Hovrätten för Övre Norrland, Akter, 1957 II:B 88, HÖN 

Kapitel 3 
1 Lau la, s 27. 
2 LET profnummer 1904, s 3; Lundmark, Bo (1978), "Elsa Laula - Vilhelmina-samiskan som blev sitt folks 
sändebud", i Västerbotten 1978. Umeå, s 211; Umeå Nya Tidning 4/10 1904; Westerdahl, Christer (1986), 
Samer nolaskogs. En historisk introduktion till samerna i Ångermanland och Åsele lappmark. Bjästa, s 288. Se 
även bilden på avhandlingens omslag. 
3 Lars Thomasson har behandlat frågan i ett antal artiklar, bland annat i Samefolket. Se till exempel: Sf 1985:2, s 
9-10; 1985:3, s 34-35; 1985:4, s 26-27; 1985:5, s 22-23; 1985:6-7, s 24-25; 1985:8, s 10-12; 1985:9, s 16-18; 
1985:10, s 30-31; 1985:11, s 8-11; Thomasson, Lars (1986a), Kulturkampen' i Härjedalen. Ett stycke samisk 
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historia med följdverkningar ännu i dag", i Fjellheim, Sverre (red), Åarjel-saemieh - Samer i ser. Saemien Sijie 
Årbok nr. 2. Snåsa, s 102-116; Thomasson (1990), s 723-727. För samtida inlägg i konflikten se till exempel: af 
Geijerstam, Gustaf (1891), Kulturkampen i Herjedalen. Från striden mellan lappar och bofaste. Stockholm. 
Tenow, Chr. L (1891), Rättsförhållandet mellan lapparne och de bofaste i Herjeådalen. Stockholm. Tenow, 
Chr. L (1893), I Lappfrågan. Anteckningar och Erinringar. Stockholm. 
4 Moritz, Per (1990), Fjällfolk. Livsformer och kulturprocesser i Tärna socken under 1800- och 1900-talen. 
Umeå, s 32-33, 80-85, 208-210, 238-242 och 267-268. En tidningsartikel från 1915 visar renskötselns tillbaka
gång i länet under slutet av 1800-talet i form av minskningen av antalet näringsidkare. Se: Umeå Nya Tidning 
23/11 1915. 
5 Campbell (1948), s 231-236. 
6 Västerbottens-Kuriren 11/10 1904. 
7 SFS 1898:66, § 14. Motsvaras i viss mån av § 10 i SFS 1886:38. 
8 Uppvaknandet skedde inte plötsligt i samband med den nya renbeteslagen 1898, utan tycks ha föregåtts av 
mångåriga diskussioner renskötarna emellan. Se till exempel referatet av ett föredrag av Elsa Laula i Umebladet 
26/2 1906. 
9 Det finns uppgifter i litteraturen att denna deputation reste till Stockholm 1898, se till exempel: Ruong (1982), 
s 191; Ruong & Ruong, s 13; Westerdahl, s 288. Detta förefaller dock osannolikt. Deputationen som reste till 
Stockholm i februari 1900 leddes bevisligen av Tomas Nilsson, vilket även sonen Torkel Tomasson helt korrekt 
uppger. Varken i det tryckta materialet rörande samefrågan som gavs ut av jordbruksdepartementet, eller i det 
övriga studerade materialet finns några uppgifter om en deputation 1898. Det är därför osannolikt att Nilsson 
skulle ha lett två deputationer, både en 1898 och en 1900, till Stockholm. För uppgifter rörande deputationen år 
1900, se: Brev från Torkel Tomasson till Carl Lindhagen, september 1938, s 6. Carl Lindhagens arkivsamling, 
volym 46, SSA; Hernösands-Posten 9/2 1900; Social-Demokraten 7/2 1900; 8/2 1900; Svenska Morgonbladet 
8/2 1900. 
10 Trots att de individuella lappskattelanden hade avskaffats genom renbeteslagen 1886, fortsatte samerna och 
länsmyndigheterna i Västerbotten under en lång period att prata om dessa som om de fortfarande fanns och 
fyllde sin funktion. 
11 Kungl. Jordbruksdepartementet (1905), Handlingar angående ifrågasatta åtgärder till förbättrade af 
lapparnes existensvillkor i Västerbottens län. Stockholm, s 1-2. Denna skrift är en omfattande genomgång av 
innehållet i skrivelser från samerna, yttranden från berörda myndigheter samt referat från olika lokala möten 
under perioden 1900-1905. Vissa av de samiska inlagorna återges helt medan andra endast återges i kortare eller 
längre referat. Den följs av ytterligare en skrift som täcker in perioden fram till och med 1907. Som helhet ger de 
en god inblick i de samiska aktionerna under dessa år. 
12 20/3 1876 - 4/1 1926. Framträdande och mycket aktiv sameledare i Västerbotten under den tidiga mobilise
ringen. Se: Sf 1996:3, s 40-42; Oscarsson, Erik-Oscar (2000a), "De första stapplande stegen", i Sâmiid 
Riikkasearvi-Samernas Riksförbund 1950-2000 - en pigg femtio år ing. Umeå, s 3-4. 
13 Kungl. Jordbruksdepartementet (1905), s 2-9, 13-22 och 24-26. Idén om att förbehålla all mark ovan odlings
gränsen för samerna tycks för första gången ha lagts fram vid ett möte i juli 1901 av två icke namngivna samer 
från Vilhelmina södra lappby. Se: Kungl. Jordbruksdepartementet (1905), s 8. Det är möjligt att en av dessa icke 
namngivna personer kan ha varit Torkel Tomasson. Hans far tillhörde denna lappby och Tomasson kom senare 
att hävda denna åsikt. 
14 29/11 1877 - 22/7 1931. Laula var född i Dikanäs och hennes far hade tidigare varit renskötare i Vilhelmina. 
Hennes första inträde på den samepolitiska arenan tycks ha skett 1903, när hon reste ner till Stockholm för att 
försöka utverka understöd till nödlidande samer. Parallellt med sitt politiska engagemang för samerna utbildade 
sig Laula till barnmorska i böljan på 1900-talet. Se till exempel: Lundmark, Bo (1978), s 210-212; Oscarsson 
(2000a), s 4-5; Stien, Laila (1976), "Elsa Laula Renberg - en samisk foregangskvinne", i Ottar nr 88 1976, s 18-
25; Västerbottens-Kuriren 23/4 1904; Julnummer 1904, s 11. 
15 Torkel Tomasson uppger att skrivelsen var författad av Carl Lindhagen, men att det var Laulas åsikter som 
fördes fram. Se: Brev från Torkel Tomasson till Carl Lindhagen, september 1938, s 7. Carl Lindhagens 
arkivsamling, volym 46, SSA. 
16 Kungl. Jordbruksdepartementet (1905), s 26-29 och 40-42; LETprofnummer 1904, s 2; Västerbottens-Kuriren 
23/4 1904; 30/8 1904; 1/9 1904; Laula, s 7-27. 
17 Brev från Elsa Laula till Carl Lindhagen, 4/8 1904. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 29, SSA; Kungl. 
Jordbruksdepartementet (1905), s 38-39; Kungl. Jordbruksdepartementet (1907), Handlingar angående 
ifrågasatta åtgärder till förbättrade af lapparnas existensvillkor i Västerbottens län. Ny följd. Stockholm, s 18-
19; LET profnummer 1904, s 2; Umeå Nya Tidning 25/10 1904; 29/11 1904; Västerbottens-Kuriren 21/7 1904; 
22/10 1904; 20/7 1905; 22/7 1905. 
18 Kungl. Jordbruksdepartementet (1905), s 29-33; Umeå Nya Tidning 30/8 1904; Västerbottens-Kuriren 25/8 
1904 (citat). 
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19 Skrivelserna återges i sin helhet i Umebladet 31/3 1905; 3/4 1905; 5/4 1905; 7/4 1905; 10/4 1905; 12/4 1905. 
Se även Kungl. Jordbruksdepartementet (1905), s 39-40 och 42-47. 
20 K ungl. Jordbruksdepartementet (1907), s 3-19; Umebladet 10/7 1905; 17/7 1905; Västerbottens-Kuriren 15/7 
1905. 
21 K ungl. Jordbruksdepartementet (1907), s 19-26. 
22 Ib id, s 26-29. 
23 Riksdagstryck 1908. Motioner i Andra kammaren, nr 163 (Laulas skrivelse ingick som bilaga 4 till motionen); 
Riksdagstryck 1912. Kungl. Maj:ts proposition nr 238; Sammeli, s 49-54. 
24 För samiska insatser i kolonisationen av Västerbotten, se till exempel Westerdahl, s 100-116. 
25 L ET profnummer 1904, s 3. 
26 Ib id. 
27 SET provnummer 1918, s 3; 1934:3, s 20-21; 1937:2, s 15. Brit Uppman tillskriver helt rörelsens idéer till 
svenskar. Se: Uppman, s 143-145. Enligt hennes resonemang skulle dock samerna inte alls ha påverkats eller 
influerats av utvecklingen i omgivningen, vilket framstår som orimligt. 
28 Brev från Elsa Laula till Carl Lindhagen, 4/8 1904. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 29, SSA; Laula, s 
30. 
29 Laula, s 29-30. 
30 LET profnummer 1904, s 1; Västerbottens-Kuriren 17/1 1905; Park (1957), s 204-205. Park daterar dock 
felaktigt tillkomsten av Fatmomakkeföreningen till vårhelgen 1904. 
31 Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och Efterskrift, s 
49. Även Hans Magnus Nilsson har skrivit om att samernas aktivitet framkallade oro hos länets myndigheter. Se: 
LET 1905:1, s 2. 
32 LET profnummer 1904, s 2-3; 1905:1, s 1-2, 1905:2, s 4; Umeå Nya Tidning 4/10 1904; 6/12 1904; 
Västerbottens-Kuriren 17/1 1905; 18/7 1905. Brit Uppmans benämning på denna tidiga våg av samisk aktivism 
som "Västerbottensrörelsen" har därmed visst fog för sig, men spridningen var dock mer omfattande än hon 
framhållit. 
33 LET profnummer 1904, s 3-4; 1905:1, s 1-2; Social-Demokraten 4/1 1905; Västerbottens-Kuriren 24/11 1904; 
27/12 1904; 7/1 1905. Se även Tomassons och Hedenströms senare skildringar av denna: SET 1934:3, s 21-23. 
En av deltagarna från Norrbotten var den unge Arjeplogssamen Gustav Larsson. Han kom senare att fa en 
mycket framträdande roll inom samerörelsen, men då under namnet Gustav Park. 
34 LET profnummer 1904, s 1. Kursivering i originalet. 
35 L ET profnummer 1904, s 1. 
36 LET profnummer 1904, s 2; 1905:1, s 2; 1905:2, s 1; 1905:3, s 1. 
37 Västerbottens-Kuriren 18/7 1905. Denna något svävande angivelse av deltagarnas geografiska hemvist torde 
dock inte motsvara förbundets reella förankring bland samerna i Sverige. Västerbottenssamerna, och då framför 
allt Vilhelminasamerna, torde ha utgjort den stora majoriteten på mötet, medan de övriga länens samebefolkning 
endast representerades av någon enstaka deltagare. 
38 V ästerbottens-Kuriren 18/7 1905. 
39 LET 1905:4, s 4. 
40 Ruong, Israel (1980a), "En föregångare till Samefolkets Egen Tidning", i Fatmomakke sameförening 1904-
1979. Vilhelmina, s 14. 
41 F ramför allt nummer 3 var tunnsått på denna typ av material, se: LET 1905:3; 1905:4. 
42 Västerbottens-Kuriren 14/10 1905. Notisen är undertecknad av N-n. vilket torde vara Hans Magnus Nilsson. 
43 Se till exempel: Umebladet 4/9 1905. 
44 LET profnummer 1904, s 3. 
45 Se till exempel Västerbottens-Kuriren 18/8 1904; 20/8 1904; 23/8 1904; 3/9 1904; Julnummer 1904, s 10-11; 
24/1 1905. 
46 Ruong (1980a), s 14; Sammeli, s 43. 
47 LET profnummer 1904, s 1. 
48 SET 1926:1, s 5. Se även: SET 1926:3, s 25-27. 
49 Se till exempel: Umebladet 10/7 1905. 
50 Västerbottens-Kuriren 20/7 1905. 
51 Elsa Laula uppgav detta som en orsak till bristen på sammanhållning inom samegruppen. Se: Västerbottens-
Kuriren 27/2 1906. Se även: Jernsletten, Regnor (1998), s 70. 
52 Enligt uppgift av Elsa Laulas systerson Jonas Barruk, vilken återges i Lundmark, Bo (1978), s 211-212. Se 
även: Westerdahl, s 291-292. 
53 Se till exempel: Kungl. Jordbruksdepartementet (1907), s 3-19. 
54 Se till exempel: Umebladet 5/12 1904; 10/7 1905; 17/7 1905; Umeå Nya Tidning 10/1 1905; Västerbottens-
Kuriren 20/7 1905. 
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55 Årsberättelserna refereras i: Umebladet 18/1 1905; 2/2 1906; 5/2 1906 (citat); Västerbottens-Kuriren 19/1 
1905. 
56 Sammeli, s 43-44. 
57 Ruong, Israel (1978), "Harrok. Ett samiskt nybygge i Pite lappmark", i Kultur på karrig jord. Festskrift til 
Asbjörn Nesheim. Oslo, s 33, not 27. 
58 U mebladet 9/9 1904; 21 ß 1905; Umeå Nya Tidning 29/11 1904; Västerbottens-Kuriren 28/3 1905. 
59 Se till exempel: Umebladet 17/7 1905; 4/9 1905; Umeå Nya Tidning 29/11 1904; 20/12 1904; 10/1 1905; 24/1 
1905. 
60 Umeå Nya Tidning 13/12 1904; 20/12 1904; 27/12 1904; 3/1 1905; 10/1 1905. 
61 Se till exempel: Umebladet 9/9 1904; 28/2 1906; Umeå Nya Tidning 29/11 1904; 3/1 1905; 10/1 1905; 2/5 
1905. Se även: Ruong, Israel (1980c), "Några samtida tidningsurklipp om Elsa Laula", i Fatmomakke 
sameförening 1904-1979. Vilhelmina, s 53-60. 
62 Se till exempel: Umebladet 28/2 1906; Umeå Nya Tidning 10/1 1905; 15/1 1907. I en artikel i LET skriven av 
signaturen H. N., vilket troligen är Hans Magnus Nilsson, framfördes också denna förklaring till Vilhälm 
Nordins hårda angrepp mot Laula. Se: LET 1905:1, s 2. 
63 U meå Nya Tidning 15/1 1907. 
64 Jämför till exempel skildringen av mötet i Fatmomakke i juli 1905: Umebladet Yl/1 1905; Västerbottens-
Kuriren 15/7 1905; 20/7 1905; 22/7 1905. 
65 Västerbottens-Kuriren 24/12 1904; 7/1 1905; 12/1 1905. 
66 Se till exempel: LET 1905:1, s 2 och 4; Umebladet 14/10 1904; 25/7 1905; Umeå Nya Tidning 29/11 1904; 
Västerbottens-Kuriren 3/9 1904; 18/7 1905. 
67 LET 1905:4, s 3. 
68 Se till exempel: Umebladet 26/2 1906; Västerbottens-Kuriren 27/2 1906; 1/3 1906; Riksdagstryck 1908. 
Motioner i Andra kammaren, nr 163, bilaga 10, s 40-44. 
69 Även i Norge mötte Laula dock hårt motstånd, bland annat stämplades hon som "svensk voldgiftsagent". Se: 
Lundmark, Bo (1978), s 212; Otnes, Per (1970), Den samiske nasjon. Intresseorganisasjoner i samenes politiske 
historié. Oslo, s 115. Se även den flnske språkforskaren Eliel Lagercrantz synnerligen osmickrande beskrivning 
av Laula och hennes politiska idéer efter ett sammanträffande 1921: Lagercrantz, Eliel (1950), Laulava Lappi. 
Tunturinkävijän ja tutkijan elämyksiä ja mietteitä. Helsinki, s 181-187. Med översättningen från det sistnämnda 
verket har hjälp erhållits från Leif Rantala. 
70 Ruong (1980b), s 37. 
71 A rell (1979), s 22; Moritz, s 44-45, 50 och 79-80. 
72 Wallmark, Lennart (1955), "Samefolkets kulturkamp", i Bland Sveriges Samer 1954-1955. Stockholm, s 28. 
73 SET 1926:3, s 25. 
74 Kvist, Roger (1986), "Samerna och alkoholen - Jokkmokks socken 1760-1860", i Alkoholpolitik - Tidskrift 
för nordisk alkoholforskning 1986(3), s 122-126; Sammeli, s 22; Sköld, Peter & Kvist, Roger (1988), 
"Alkoholen och de nomadiserande samerna. Jokkmokks socken 1860-1910", i Alkoholpolitik - Tidskrift för 
nordisk alkoholforskning 1988(5), s 249-253. Den centrala roll som nykterhetsfrågorna spelade i den tidiga 
samerörelsen framträder tydligt, se: Laula, s 5-7; LET 1904-1905. Se även: Västerbottens-Kuriren 17/1 1905; 
18/7 1905; 16/1 1906; 1/3 1906; 28/7 1906. För en samtida skildring av samernas alkoholvanor, se till exempel: 
Zimmermann, s 152-153 och 161-162. 
75 För den centrala roll religionen spelade för Andreas Wilks, en av de mer framträdande bland de tidiga same
ledarna, se: Egberg, Erik (1949), Med tvåfaldigt uppdrag. Fjällmissionären Andreas Wilks levnadshistoria. 
Stockholm; Hallencreutz, Carl Fredrik, Lindin, Leif & Rydving, Håkan (1983), Andreas Wilks - samepolitiker 
och Salvationist. Umeå. 
76 Inblickar i folkrörelsernas ställning och utveckling i Västerbotten ges i Ambjörnsson, Ronny (1988), Den 
skötsamme arbetaren. Idéer och ideal i ett norrländskt sågverks samhälle 1880-1930. Stockholm; Frånberg, Per 
(1983), Umeåsystemet. En studie i alternativ nykterhetspolitik 1915-1945. Umeå; Olsson, Björn (1994), Den 
bildade borgaren. Bildnings strävan och folkbildning i en norrländsk småstad. Stockholm. Se även: Johansson, 
Lennart (1999), "Stationssamhällets skötsamhet. Om nykterhet som symbol och kulturell markering i 
sekelskiftets Alvesta", i Aronsson, Peter & Johansson, Lennart (red), Stationssamhällen. Nordiska perspektiv på 
landsbygdens modernisering. Växjö, s 103-108. 
77 LET 1905:2, s 4; Nordwall, Siwert (1971), Samepolitik. Samernas organisationssträvanden. Opublicerad 
trebetygsuppsats i historia. Kiruna. Stencil, s 15; Västerbottens-Kuriren 27/12 1904. Se även: SET 1934:3, s 23. 
78 Den politiska aktiviteten avtog säkerligen inte lika abrupt som denna framställning kan ge sken av. För att i 
någon mån kunna belysa detta förhållande närmare skulle det dock krävas en mer omfattande genomgång av 
olika källor, framför allt av lokaltidningar. Detta ligger dessvärre utanför avhandlingens ramar varför endast 
vissa nedslag kan göras i aktiviteten under denna period. För exempel på aktioner som inte omnämns i texten, se 
de olika försök att fa till stånd ändringar av byordningen för Västerbotten samt 1898 års renbeteslag som genom
fördes av renskötare i Västerbotten 1911 och 1912: Skrivelse från N W Frank med flera till regeringen, 12/8 
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1911. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA; Skrivelse från Nils Sjulson Stångberg och 
Anna Albertina Andersdotter till regeringen, 21/1 1912. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 
31, RA. 
79 "Stadgar för Vilhelmina och Åsele Lappars Enskilda Arbetsförening"; Västerbottens-Kuriren 16/1 1906; 28/7 
1906. Namnbytet skedde därmed inte först 1912 i samband med att stadgarna trycktes som anges i Hallencreutz, 
Lindin & Rydving, s 13. De daterar även stadgerevisionen till 1912, men troligtvis är denna stadgerevision 
identisk med de nya stadgar som antogs 1906 och som sedan trycktes 1912. 
80 V ästerbottens-Kuriren 14/10 1905; 16/1 1906; 28/7 1906. 
81 N ilsson, Hans Magnus (1907), Västerbottens-lapparnas byordning 1906jämte en berättelse: De norska reins-
kompanierna. Sollefteå. 
82 Umeå Nya Tidning 17/8 1915; 24/8 1915; 31/8 1915. Konflikterna mellan grupperna hade inte upphört under 
mellanperioden, efter det att den politiska mobiliseringen ebbade ut och fram till morden. De tycks ha minskat 
för att återigen blomma ut i samband med morden. Se till exempel: Umeå Nya Tidning 2/2 1909; Forsslund 
(1914), s 48-51, 60-63 och 86-87. Även vid senare tillfällen visade det sig att enskilda bland den lokala bonde
befolkningen både kom ihåg och fortfarande ogillade perioden av politisk mobilisering. Se till exempel ett utta
lande inför lappkommittén om hur Elsa Laulas agitation bland samerna i Västerbotten hade bidragit till en för
sämring av renskötseln: Protokoll, hållet vid lappkommitténs sammanträde med bofast befolkning från Vilhel
mina sockens övre delar, 4/7 1921, s 1. YK 193:1, RA. 
83 U meå Nya Tidning 14/9 1915. Kursiverat i originalet. 
84 Ib id. 
85 U meå Nya Tidning 23/11 1915. 
86 V ästerbottens-Kuriren 18/1 1916. 
87 U meå Nya Tidning 18/1 1916. Se även: Hallencreutz, Lindin & Rydving, s 15; Umeå Nya Tidningl/12 1915. 
88 Brev från Torkel Tomasson till Carl Lindhagen, september 1938, s 9. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 
46, SSA; SET 1937:2, s 14-18; Tomasson (1988), s 12-16. 
89 Se till exempel: Sollefteå-Bladet 23/10 1913; Stockholms Dagblad 14/2 1910; 8/2 1910; 4/11 1910; 2/12 1910; 
20/8 1911; 29/9 1912; 23/6 1913; 31/7 1913; 10/8 1913. 
90 Skrivelse från Gustav Park till landshövdingen i Norrbotten, 11/3 1912. LNNA, F XI:4, HLA; Riksdagstryck 
1913. Motioner i Andra kammaren, nr 192; Riksdagstryck 1913. Lagutskottets utlåtande nr 7; Riksdagstryck 
1913. Riksdagens skrivelse nr 30. 
91 E n bred översikt och analys av den tidiga etnopolitiska mobiliseringen bland samerna i Norge 1900-1915 ges i 
Jernsletten, Regnor (1998), s 23-65 och 70-89. Se även: Andersen, Jens-Anton (1979), "Da namdalssamene 
motte kongen og Nordre Trondhjems amts lappeforening ble stiftet", i Årbok for Namdalen 1979. Namsos, s 75-
80; Andersen, Jens-Anton (1986), "Kort levetid - lang virkning. Nedre Trondhjems amts lappeforening 1908-
1913", i Fjellheim, Sverre (red), Åarjel-saemieh - Samer i s er. Saemien Sijte Årbok nr. 2. Snåsa, s 121-132; 
Berg, Bård A (1999), s 146-148, 168 och 182-185; Borgen, s 18-19 och 28-31; Drivenes, Einar-Arne & 
Jernsletten, Regnor (1994), "Det gjenstridige Nord-Norge. Religiös, politisk og etnisk mobilisering 1850-1990", 
i Drivenes, Einar-Arne, Hauan, Marit Anne & Wold, Helge A (red), Nordnorsk kulturhistorie 1. Det gjenstridige 
landet. Oslo, s 248-255; Eriksen & Niemi (1981), s 115-120; Henriksen, Hans J (1976), "Sameforeninger i 
forste del av 1900-tallet", i Ottar Nr 88 1976, s 11-16; Jernsletten, Regnor (1985), "Samepolitikkens pionerer 
1900-1914", i Forskningsnytt 1985:6-7, s 20-25; Jernsletten, Regnor (1987), "Sorsamisk organisering. Kontakt 
og impulser over landegrensa 1900-1920", i Julku, Kyösti (red), Nordkalotten i en skiftande värld - kulturer 
utan gränser och stater över gränser. Archaeologica Historica. Tredje nordiska symposiet om 
Nordskandinaviens historia och kultur. Rovaniemi, s 251-257; Jernsletten, Regnor (1991), 
"Trondheimlandsmotet 1917 og samebevegelsen", i Fjellheim, Sverre (red), Åarjel-saemie -, Samer i ser. 
Saemien Sijte Årbok nr. 4. Snåsa, s 75-79; Jernsletten, Regnor (1999), "Samebevegelsen", i Solbakk, John T & 
Solbakk, Aage (red), - selve livet kalder os til kamp og vi kommer - vi kommer stråks! 1919-1999. Til 80-års 
markering av den forste samiske riksorganis as jonen i Norge. Karasjok, s 7-17; Minde (1980), s 87-92; Minde, 
Henry (1994b), "Samebevegelsen og offentlig politikk - historisk tilbakeblikk", i E rke, Reidar & Hogmo, Asie 
(red), Identitet og livsutfoldelse. En ar tikkels amling om flerfolkelige samfunn med vekt på samenes situasjon. 
Karasjok, s 83-88; Otnes, s 112-118 och 132-138; Salvesen, Helge (1979), "Makt og avmakt i samisk historié. 
Politisk organisering blant sorsamane rundt hundreårsskiftet", i Årbok for Trondelag 1979(13), s 122-144; 
Salvesen (1995), s 129-130; Stien, s 22-23. 
92 Gaski (1999), s 29 
93 Jernsletten, Regnor (1998), s 30-36, 72-73 och 122. Dessa båda tidningar hade en föregångare i Muitalœgje 
som gavs ut mellan 1873-1875 i Vadso. Se s 26-21. 

329 



NOTER TILL SIDORNA 73-75 

Kapitel 4 
1 U tdrag ur Maria Ringdahls visa "Lappmötet", skriven efter de svenska samernas första landsmöte i Östersund 
1918. Se: Ringdahl, Maria (1985), Lappflickans sång. Dikter av Maria Ringdahl 1878-1951. Sammanställda och 
kommenterade av Bo Lundmark. Funäsdalen, s 10. 
2 Se till exempel: Årsberättelser från Norrbottens norra lappfogdedistrikt för åren 1917-1921. LNNA, B 111:1, 
HLA; Utredningar angående lappförhållanden inom Västerbottens län av C. Österberg, H. Jonasson och E. 
Bergström. Del I. LVA, 0:4, HLA; Utredningar angående lappförhållanden inom Västerbottens län av C. 
Österberg, H. Jonasson och E. Bergström. Del II. LVA, 0:5, HLA; Utredningar angående organisation av 
renskötselförhållandena i Västerbottens län. På offentligt uppdrag av Statsrådet och Chefen för K. 
Civildepartementet, utförda av A. Montell, E. Bergström, C. Österberg och J.O. Holm. LVA, 0:7, HLA; SET 
1919:2, s 8; 1919:3, s 15-16; 1921:4, s 27; 1930:4, s 26; 1936:1, s 8; Social-Demokraten 31/1 1930; Stockholms 
Dagblad 29/9 1912; 5/1 1913; Västerbottens-Kuriren 29/1 1916. För renskötseln i Jukkasjärviområdet inträffade 
nedgången något tidigare och inföll mellan åren 1906-1912. Se: Norrbottens-Kuriren 3/4 1912; 11/4 1912; 12/4 
1912; Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918, s 43. För nedgången i renantalet, se 
Figur 3. 
3 SE T 1922:3, s 18-20. Se även: Östersunds-Posten 4/6 1917. 
4 Ang. renskötseln i Sverige, PM skrivet av Philip Aastrup till statsminister Oscar von Sydow, 1/10 1921. YK 
193:3, RA. 
5 Skrivelse från lappfogde Holm till landshövdingen i Norrbottens län, 18/9 1918. LNNA, E 111:2, HLA; 
Skrivelse från lappfogde Holm till landshövdingen i Norrbottens län, 19/12 1919. LNNA, E 111:2, HLA; 
Skrivelse från lappfogde Holm till landshövdingen i Norrbottens län, 15/2 1923. LNNA, E 111:4, HLA; Skrivelse 
från lappfogde Holm till regeringen, 14/9 1923. LNNA, E 111:4, HLA. 
6 Verksamhetsberättelse från lappfogden i Jämtland för år 1917, 12/1 1918. LJA, B 11:1, ÖLA 
7 Se till exempel: Verksamhetsberättelse från lappfogden i Jämtland för år 1910, 7/1 1911. LJA, B 11:1, ÖLA ; 
Verksamhetsberättelse från lappfogden i Jämtland för år 1913, 2/1 1914. LJA, B 11:1, ÖLA; Avskrift av beslut 
från regeringen angående reninköpslån inom Västerbotten och Norrbotten, 30/1 1914. LVA, E 1:6, HLA; 
Skrivelse från länsstyrelsen i Västerbotten till lappfogde Bergström, 7/7 1917. LVA, E 1:6, HLA; Utdrag av 
protokoll, hållet inför Länsstyrelsen i Norrbottens län, 6/6 1919. LNNA, E 111:2, HLA; Utkast till remissyttrande 
av 1919 års lappkommitté över en ansökan från länsstyrelsen i Norrbotten angående anvisande av medel ur 
Norrbottens lappfond för att såsom lån utdelas bland behövande renskötare inom länet, 22/6 1920. YK 193:3; 
P.M. ang. beviljade lån åt fattiga eller mindre bemedlade lappar inom Norrbottens län för inköp av renar, 
odaterat men troligen skrivet 1922. NLL, G XXVII:2, HLA; Årsberättelse från Norrbottens norra 
lappfogdedistrikt år 1920, 31/10 1921, s 11. LNNA, B 111:1, HLA; Utdrag av protokoll, hållet inför 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, 11/11 1922. LNNA, E 111:4, HLA; P.M. angående det särskilda statsanslaget för 
understöd bland lapparna, skrivet av lappkommitténs sekreterare Philip Aastrup, 5/1 1923, s 9. YK 193:3, RA; 
Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till Lennart Berglöf, 18/12 1941, Bilaga B. NLL, A II c:7, HLA. 
8 Se till exempel lappfogde Staaffs yttranden rörande detta: Verksamhetsberättelse från lappfogden i Jämtland 
för år 1910, 7/1 1911. LJA, B 11:1, ÖL A; Verksamhetsberättelse från lappfogden i Jämtland för år 1913, 2/1 
1914. LJA, B 11:1, ÖLA; Remissyttrande av lappfogde Staaff rörande regeringens förslag till ändring av 
renbeteslagen, 22/1 1917. LJA, B 1:2, ÖLA. 
9 Protokoll, hållet vid sammanträde inför lappkommittén med Rautasvuoma lappby, 31/7 1920, s 7. YK 193:1, 
RA; Protokoll, hållet vid sammanträde inför lappkommittén med Kaalasvuoma lappby, 4/8 1920, s 7. YK 193:1, 
RA; Skrivelse från lappfogde Hedbäck till Nils G Ringstrand, 13/5 1935. YK 1768:5, RA; Hansegård, s 24-25; 
Hultblad, Filip (1936), Flyttlapparna i Gällivare socken. Geographica Nr 1, skrifter från Uppsala universitets 
geografiska institution. Uppsala, s 25-29; Manker (1947), s 433-458; Ruong (1937), s 22-33. Angående den 
tidigare övergången mot en mer extensiv rendrift i Karesuandoområdet, se: Andresen, framför allt s 55-154. 
10 Protokoll, hållet vid sammanträde inför lappkommittén med fjällappar och skogslappar i Jokkmokks socken, 
4/2 1921, s 1-2. YK 193:1, RA; Protokoll, hållet vid sammanträde inför lappkommittén med fjällappar i 
Arjepluogs socken, 11/2 1921, s 1-2. YK 193:1, RA; Ruong, Israel (1965b), "Jåhkåkaska sameby", i Svenska 
landsmål och svenskt folkliv 1964. Stockholm, s 42-45. 
11 Sv enska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918, s 78-93; SET 1921:4, s 26-27; Moritz, s 238-
242. 
12 Borgen, s 18-19, 27-46 och 102. 
13 1 992 förklarade Samerådet den 6 februari som samisk nationaldag för att hedra minnet av invigningen av det 
första samiska landsmötet. Se Borgen, s 198-202; Samerådet (1994), Samernas 15. konferens, Helsingfors 15.-
17.6.1992. Utsjoki, s 91. 
14 Landsmötets protokoll finns återgivet i Borgen, s 68-76, samt i "Protokoll 'Norske lappers 1— landsirua te 
avholdt i Trondhjem 6. - 7. - 8. - 9. februar 1917."' med inledning av Regnor Jernsletten, i Fjellheim, Sverre 
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(red), Åarjel-saemieh, Samer i sor. Saemien Sijte. Årbok nr.\4. Snåsa 1991, s 82-88. Protokollet från Trond
heimsmötet är till skillnad från Östersundsmötets protokoll mycket kortfattat och summariskt. Föredrag och 
debattinlägg återges inte annat än i översiktliga punkter. Referaten från landsmötet i tidningen Dagsposten 
kompletterar dock i viss mån mötesprotokollet och ger en fylligare beskrivning av vad som avhandlades. (Dessa 
artiklar är skrivna av journalisten Ellen Lie, som tillika var landsmötets sekreterare!) Artiklarna finns återgivna i 
Borgen, s 48-66. 
15 Berg, Bård A (1994b), s 33-36; Berg, Bård A (1999), s 148-152 och 186; Borgen, s 68-76 och 109-124; 
Jernsletten, Regnor (1991), s 79; Jernsletten, Regnor (1992), "Den samiske Helgelandsopposisjonen - og Elsa 
Laula Renberg", i Far etter fedrane. Årbok for Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Mosjoen, s 36-41; Jernsletten, 
Regnor (1998), s 91-93; Lundmark, Bo (1978), s 212; Otnes, s 119-121; Pareli, Leif (1988), "Det forste samiske 
landsmote", i Fjellheim, Sverre (red), Åarjel-saemieh - Samer i ser. Saemien Sijte Årbok nr. 3. Snåsa, s 103-116; 
"Protokoll 'Norske lappers 1— landsmote avholdt i Trondhjem 6. - 7. - 8. - 9. februar 1917.'" med inledning av 
Regnor Jernsletten, i Fjellheim, Sverre (red), Åarjel-saemieh, Samer i ser. Saemien Sijte. Årbok nr. 4. Snåsa 
1991, s 82-88. En framgång för landsmötet var att det fick gehör för kravet på en revision av renbeteslag
stiftningen, genom att en enmansutredare tillsattes året därpå för att se över frågan. En kommitté som tillsatts av 
landsmötet för att från samernas sida granska renbeteslagstiftningen utifrån sydsamiska förhållanden lämnade 
också ett förslag till ny renbeteslag 1919. Detta förslag ingick i det underlag som utredningsmannen använde sig 
av i sitt arbete. Någon ny renbeteslag stiftades dock inte i Norge förrän 1933 och började gälla först 1935. Denna 
baserades på det slutgiltiga förslag som hade lämnats av enmansutredaren Kjerschow 1922. Se Berg, Bård A 
(1994b), s 38-95; Berg, Bård A (1999), s 152-165 och 195-200; Jernsletten, Regnor (1998), s 134-140; 
Mortensen, Daniel et.al. (1919), Forslag til lov om lapperne og rendriften med kortfattade motiver. Trondheim. 
16 Hallencreutz, Lindin & Rydving, s 15. Även representanter för det svenska lappväsendet inbjöds till lands
mötet. Se: Brev från Elsa Renberg till lappfogde Bergström med bifogat program till landsmötet i Trondheim, 
2/1 1917. LVA, E 1:5, HL A; Brev från Ellen Lie till lappfogde Bergström, 23/1 1917. LVA, E 1:5, HLA. 
17 Borgen, s 71. 
18 SET 1939:3, s 20. Denna slutsats verkar mycket rimlig. I riksdagsdebatten i juni 1917 rörande förslaget till 
ändringar av renbeteslagen där även ett eventuellt samiskt landsmöte kom att diskuteras hänvisade flera leda
möter just till de norska samernas landsmöte. Detsamma gjordes i den motion som hade lagt fram förslaget om 
ett samiskt landsmöte i Sverige. Hade mötet blivit misslyckat hade det varit svårt att lyfta fram det som en före
bild för samerna i Sverige. Se: Riksdagstryck 1917. Motioner i Andra kammaren, nr 404, s 2; Riksdagstryck 
1917. Riksdagens protokoll, Andra kammaren nr 70, s 36-37 och 68; Riksdagstryck 1917. Riksdagens protokoll, 
Första kammaren nr 51, s 15. Även Andreas Wilks framhöll i sitt inledningsanförande vid landsmötet i Öster
sund 1918 den betydelse Trondheimsmötet hade haft för arbetet att även på svensk sida arrangera ett landsmöte. 
Se: Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918, s 16-18. 
19 Å terges i Borgen, s 114. Se även: Jernsletten, Regnor (1998), s 93. 
20 Riksdagstryck 1908. Motioner i Andra kammaren, nr 163; Riksdagstryck 1908. Andra kammarens tillfälliga 
utskotts (nr 4) utlåtande nr 6; Riksdagstryck 1908. Första kammarens tillfälliga utskotts (nr 1) utlåtande nr 9; 
Riksdagstryck 1908. Riksdagens protokoll, Andra kammaren nr 17, s 59-76; Riksdagstryck 1908. Riksdagens 
protokoll, Första kammaren nr 33, s 45-50; Riksdagstryck 1908. Riksdagens skrivelse nr 113; Sanimeli, s 78-79. 
21 Riksdagstryck 1917. Kungl. Maj:ts proposition nr 169; Sammeli, s 78. 
22 Riksdagstryck 1917. Kungl. Maj:ts proposition nr 169, s 2-22 (citat s 10); Sjölin, s 163-165; Thomasson 
(1990), s 756-757. 
23 R iksdagstryck 1917. Kungl. Maj:ts proposition nr 169, s 78-95; Protokoll fört vid sammanträde med lapparna i 
Gellivare i tingshuset i Gellivare kyrkoby, 29/12 1916. LNNA, A:l, HLA; Protokoll fört vid sammanträde med 
Saarivuoma lappbyalag i Wittangi 8/1 1917. LNNA, A:l, HLA; Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med 
Norrkaitumlapparne i Moskojärvi, 11/1 1917. LNNA, A:l, HLA; Protokoll fört vid sammanträde med Talma, 
Rautasvuoma och Kaalasvuoma lappbyalagen i Wittangi, 15-16/1 1917. LNNA, A:l, HLA; Protokoll fört vid 
sammanträde med Karesuando lappbyalags lappar i Karesuando kyrkoby, 18-19/1 1917. LNNA, A:l, HLA; 
Skrivelse från lappfogde Bergström till landshövdingen i Västerbotten med yttrande över de föreslagna 
ändringarna i renbeteslagen, 20/1 1917. LVA, B 1:3, HLA; Skrivelse från lappfogde Holm till landshövdingen i 
Norrbotten med yttrande över de föreslagna ändringarna i renbeteslagen, 23/1 1917. LNNA, E 111:1, H LA; 
Protokoll fört vid extra sammanträde med lappar av Sirkas och Tuorpons lappbyar, 27/12 1916. 
Justitiedepartementets arkiv, konseljakter 11/3 1919, nr 1, RA; Protokoll fört vid extra sammanträde med 
Arjepluogs lappar, 2/1 1917. Justitiedepartementets arkiv, konseljakter 11/3 1919, nr 1, RA; Protokoll fört vid 
extra sammanträde med lappar av Arjepluogs fjällappby, 5/1 1917. Justitiedepartementets arkiv, konseljakter 
11/3 1919, nr 1, RA; Protokoll fört vid extra sammanträde med Arvidsjaurs skogslappar, 7/1 1917. 
Justitiedepartementets arkiv, konseljakter 11/3 1919, nr 1, RA; Protokoll fört vid extra sammanträde med lappar 
av Jokkmokks byalag, 11/1 1917. Justitiedepartementets arkiv, konseljakter 11/3 1919, nr 1, RA; Skrivelse från 
representanter för Grans, Rans, Umbyns och Vapstens lappbyar till regeringen, 13/1 1917. Socialdepartementets 
arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA; Skrivelse från lappfogde Österberg till landshövdingen i Norrbotten, 
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17/1 1917. Justitiedepartementets arkiv, konseljakter 11/3 1919, nr 1, RA; Skrivelse från Hans Magnus Nilsson 
till lappfogde Bergström, 28/1 1917. LVA, E 1:5, HLA; Yttrande av länsstyrelsen i Norrbotten, 29/1 1917. 
Justitiedepartementets arkiv, konseljakter 11/3 1919, nr 1, RA; Skrivelse från lappfogde Bergström till Lennart 
Berglöf, 5/8 1917. LVA, B 1:3, HLA; Nya Dagligt Allehanda 16/3 1917; Västerbottens-Kuriren 16/1 1917. 
24 Riksdagstryck 1917. Kungl. Maj:ts proposition nr 169, s 82. 
25 Nya Dagligt Allehanda 16/3 1917; Svenska Dagbladet 16/3 1917; Västerbottens-Kuriren 19/4 1917; Egberg, s 
18-23; Hallencreutz, Lindin & Rydving, s 15-16; Sjölin, s 165. Lindholm som person var dock kraftigt ifrågasatt 
vilket uppmärksammades under vistelsen i Stockholm och hans sakkunskap rörande samiska frågor ifrågasattes 
dessutom. Se: Nya Dagligt Allehanda 20/3 1917; Svenska Dagbladet 21/3 1917; 22/3 1917; 23/3 1917. Från 
lappväsendets sida visades stor skepsis mot den samiska aktionen. Lappfogden i Jämtland, Abraham Staaff, 
ställde sig till exempel mycket kritisk: "Det är sorgligt att se hur litet de förstå sitt eget bästa." Se: Brev från 
lappfogde Staaff till lappfogde Bergström, 29/3 1917. LVA, E 1:5, HLA. 
26 Riksdagstryck 1917. Motioner i Andra kammaren, nr 404; Sjölin, s 165. Ytterligare en motion i frågan lades 
fram. Denna berörde begränsningen av de bofastas rätt att inneha skötesrenar. Se: Riksdagstryck 1917. Motioner 
i Andra kammaren, nr 405. 
27 Riksdagstryck 1917. Lagutskottets utlåtande nr 59, s 1-27. 
28 Riksdagstryck 1917. Lagutskottets utlåtande nr 59, s 28-38. Definitionen av vem som var same i f rågan om 
hållande av skötesrenar var viktig eftersom de som definierades som samer tilläts ha ett obegränsat antal skötes
renar, medan den övriga befolkningen endast tilläts ha 20. 
29 För debatten i riksdagen, se: Riksdagstryck 1917. Riksdagens protokoll, Första kammaren nr 51, s 1-29; 
Riksdagstryck 1917. Riksdagens protokoll, Andra kammaren nr 70, s 30-73; Sjölin, s 165-166; Uppman, s 76. I 
sina memoarer menar Gustav Rosén att de allmänna kunskaperna rörande Norrland var mycket låga när han 
inträdde i r iksdagen 1911. Denna okunskap, som enligt Rosén gällde allmänt för Norrland, tycktes i än högre 
grad gälla samiska frågor. Se: Rosén, Gustav (1943), 1 koja och residens: Minnen. Stockholm, s 112-113 och 
121-124. 
30 R iksdagstryck 1917. Riksdagens protokoll, Första kammaren nr 51, s 9. 
31 Riksdagstryck 1917. Riksdagens protokoll, Första kammaren nr 51, s 1-29; Riksdagstryck 1917. Riksdagens 
protokoll, Andra kammaren nr 70, s 30-73 (citat s 60), Sjölin, s 166; Uppman, s 76. 
32 Skrivelse från lappfogde Bergström till landshövdingen i Västerbotten, 12/12 1917. LVA, B 1:3, HLA; 
Riksdagstryck 1917. Riksdagens protokoll, Andra kammaren nr 82, s 49-55; Riksdagstryck 1917. Riksdagens 
skrivelse nr 374; Riksdagstryck 1917. Lagutskottets memorial nr 67; SFS 1917:337. Lag angående ändring i 
vissa delar av lagen den 1 juli 1898 om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige. Riksdagens och ut
skottens agerande i frågan tas ingående upp i Sanimeli, s 88-102. Statsbidraget beviljades i januari 1918, se: 
Brev från Torkel Tomasson till Carl Lindhagen, 24/1 1937. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 46, SSA. 
Angående hur statsbidraget användes, se: Riksdagstryck 1937. Motioner i Första kammaren, nr 194, bilaga A. 
33 Endast en av de samiska deltagarna tycks dock ha varit från Norrbotten. Se: Umebladet 13/7 1917. 
34 M ötet ska även ha beslutat att tillsätta en ombudsman med en lön på 3.500 kronor. Valdemar Lindholm tycks 
ha varit den drivande kraften bakom denna idé och det tycks även ha varit han som skulle uppbära denna lön. 
Oenighet uppstod dock mellan samerna och Lindholm dagarna efter dessa beslut. Förutom att Fättjaurbesluten 
upphävdes, bröts även samarbetet med Lindholm helt. Han skulle inte längre framträda som en representant för 
samerna. Se: Skrivelse från Bror Petrus Johansson till lappfogde Bergström, 3/7 1917. LVA, E 1:5, HLA; 
Dagens Nyheter 1/7 1917; Dagsposten 14/7 1917; Svenska Dagbladet 30/6 1917; Umebladet 13/7 1917; 14/7 
1917; Västerbottens-Kuriren 10/7 1917; Östersunds-Posten 29/6 1917; 10/7 1917; Borgen, s 123; Hallencreutz, 
Lindin & Rydving, s 16. Se även Umebladet 19/9 1917; 24/9 1917, där det uppges att Torkel Tomasson utsetts 
till ombudsman vilket denne förnekade. 
35 Dagens Nyheter 5/2 1918; Umebladet 13/7 1917; Västerbottens-Kuriren 10/7 1917; Hallencreutz, Lindin & 
Rydving, s 17. 
36 Hallencreutz, Lindin & Rydving, s 16; Sjölin, s 77, s 91 not 118, s 167 och s 180 not 58. 
37 Inbjudan till Lapparnas Landsmöte i Östersund den 5-7 februari 1918. 1917, s 3; Östersunds-Posten 17/9 
1917. 
38 Inbjudan till Lapparnas Landsmöte i Östersund den 5-7 februari 1918, s 3-9. Se även: Brev från Torkel 
Tomasson till lappfogde Holm, 8/10 1917. LNNA, E 111:1, HLA; Östersunds-Posten 17/9 1917; 31/10 1917. 
39 I nbjudan till Lapparnas Landsmöte i Östersund den 5-7 februari 1918, s 4. 
40 Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918, s 9-15; Förutom de samer som deltog per
sonligen vid mötet var dessutom 12 enskilda samer samt Malå lappby representerade genom fullmakt. 
41 J ämtlands Tidning 5/2 1918; Svenska Dagbladet 6/2 1918. 
42 Skrivelse från Torkel Tomasson till lappfogde Holm, 8/10 1917. LNNA, E 111:1, H LA. Per Idivuoma har 
uppgivit att samerna i Karesuando inte kände till landsmötet. Se: Idivuoma, Per (1970), "Om statens förmynderi 
över samerna", i Kiing, Andres (red), Samemakt! Välfärd till döds eller kulturellt folkmord. Stockholm, s 130. 
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43 Brev från Torkel Tomasson till Carl Lindhagen, 21/2 1918. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 46, SSA; 
Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918, s 16-18; Jämtlands Tidning 6/2 1918; 
Hallencreutz, Lindin & Rydving, s 18. Ursprungligen var Hans Magnus Nilsson utsedd att fungera som ordfö
rande, men vid mötet vägrade han att göra detta. 
44 Brev från Torkel Tomasson till Carl Lindhagen, 21/2 1918. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 46, SSA; 
Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918, s 74-112; Dagens Nyheter 6/2 1918; Jämtlands 
Tidning 6/2 1918; Stockholms Dagblad 6/2 1918; Svenska Dagbladet 6/2 1918; Östersunds-Posten 6/2 1918; 
Hallencreutz, Lindin & Rydving, s 18; Lindhagen, Carl (1918), I revolutionsland. Stockholm, s 153-154. Lind
hagen skildrar även landsmötet 1918 i sina memoarer, en framställning som bygger på skriften från 1918. Se: 
Lindhagen, Carl (1939), Carl Lindhagens memoarer. Tredje delen. Stockholm, s 306-307 
45 SFS 1917:337, § 9. 
46 Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918, s 73-74, 76 och 96-99. Se även s 43-44; 
Östersunds-Posten 6/2 1918 
47 Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918, s 19-23, 38-52 och 153-154; Dagens 
Nyheter 9/2 1918; Jämtlands Tidning 6/2 1918; 9/2 1918; Stockholms Dagblad 7/2 1918; Svenska Dagbladet 6/2 
1918; 9/2 1918; Östersunds-Posten 6/2 1918; 8/2 1918; 9/2 1918. 
48 Nya Dagligt Allehanda 27/3 1917; 28/3 1917; 15/5 1917; 16/5 1917. Debatten behandlas utförligt i: 
Oscarsson, Erik-Oscar (1989), "Gustav Park och nomadskolefrågan 1917-1919". Opublicerad Dl-uppsats i 
religionshistoria vid teologiska institutionen, Uppsala universitet. Uppsala, s 21-27. Se även: Nya Dagligt 
Allehanda 8/5 1917; Svenska Dagbladet 4/3 1917; Hallencreutz, Lindin & Rydving, s 18-19. 
49 Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918, s 113-129 och 145-150; Jämtlands Tidning 
7/2 1918; Östersunds-Posten 6/2 1918; Lindhagen (1918), s 154. 
50 Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918, s 25 och 129-145; Jämtlands Tidning 7/2 
1918; Lindhagen (1918), s 155-156. I sin kritik av hushållskåtorna fick Park även medhåll av lappfogde Holm i 
en tidningsintervju. Se: Jämtlands Tidning 8/2 1918. 
51 Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918, s 150-152; Jämtlands Tidning 7/2 1918; 
Östersunds-Posten 6/2 1918. Efter landsmötet kritiserade Park även hushållskåtorna för den ohälsosamma miljö 
idem. Se: SET 1919:1, s 2. 
52 Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918, s 148-149. Kursiverat i originalet. 
531 Dagsposten 3/3 1918, återges i Borgen, s 132. Kursiverat av författaren. 
54 Borgen, s 126-148. 
55 Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918, s 24-32; Östersunds-Posten 7/2 1918; 
Lindhagen (1918), s 155-156. Se även Andreas Labbas skildring och skarpa kritik av nomadskolan. Labba, som 
var född 1907, gick i nomadskolan under 1910-talet. Han är så pass långtgående i sin kritik av nomadskolan att 
han menar att denna, och därigenom de svenska statsmakterna, borde vara ersättningsskyldig för det lidande och 
de problem skolan orsakat för honom och andra samiska barn. Labba, s 154-159, 175-176 och 182-183. 
56 Borgen, s 60-61 och 72. Citat på s 72. 
57 Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918, s 24-25, 29-31 och 63-64; Jämtlands 
Tidning 7/2 1918; 9/2 1918; Östersunds-Posten 7/2 1918; 9/2 1918. De renskötande samerna erlade vid den här 
tidpunkten inte någon skatt för renskötseln. Detta behandlas utförligare i Kapitel 4. 
58 Lindhagen (1918), s 156. 
59 Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918, s 30-34; Dagens Nyheter 8/2 1918; 
Jämtlands Tidning 8/2 1918; Svenska Dagbladet 8/2 1918; Östersunds-Posten 8/2 1918. Se även: Sjölin, s 125-
127. 
60 Norrbottens-Kuriren 11/10 1920; Västerbottens-Kuriren 11/10 1920; Uppman, s 147. 
61 Skrivelse från J N Rensberg med flera samer från Jämtland, Härjedalen och Idre lappby till regeringen rörande 
nomadskolans organisation, 10/12 1919. Ecklesiastikdepartementets arkiv, konseljakter 31/12 1925, nr 106, RA; 
Skrivelse från Per Gustafsson Nutti med flera samer från Karesuando och Jukkasjärvi rörande nomadskolans 
organisation, 28/3 och 14/4 1919. Ecklesiastikdepartementets arkiv, konseljakter 31/12 1925, nr 106, RA. 
62 Skrivelse från Vitalis Karnell till Kungl. Skolöverstyrelsen, 8/7 1919. Ecklesiastikdepartementets arkiv, 
konseljakter 31/12 1925, nr 106, RA. 
63 Skrivelse från Per Gustafsson Nutti med flera samer från Karesuando och Jukkasjärvi rörande nomadskolans 
organisation, 28/3 och 14/4 1919. Ecklesiastikdepartementets arkiv, konselj akter 31/12 1925, nr 106, RA. 
64 Inbjudan till Lapparnas Landsmöte i Östersund den 5-7februari 1918, s A och 9; Dagens Nyheter 5/2 1918. 
65 Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918, s 35-36. Mortenssons anförande är det enda 
av huvudanförandena som inte återges i sin helhet, utan endast i ett kortfattat referat. Även debatten i frågan är 
knapphändigt återgiven. 
66 Skrivelse från lappfogde Holm till landshövdingen i Norrbottens län, 1/3 1918, s 5. LNNA, E 111:2, HLA. 
61 Jämtlands Tidning 8/2 1918. Se även: Östersunds-Posten 8/2 1918 
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68 Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918, s 37 och 65-66; Jämtlands Tidning 8/2 1918 
(citat); Östersunds-Posten 8/2 1918; Hallencreutz, Lindin & Rydving, s 19. Se även: Park (1957), s 208. Där 
brandmärkte Park återigen de åsikter som Mortensson hade framfört vid landsmötet. 
69 Skrivelse från lappfogde Holm till landshövdingen i Norrbottens län, 1/3 1918, s 6. LNNA, E 111:2, HLA. 
70 Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918, s 65-67; Dagens Nyheter 10/2 1918; 
Jämtlands Tidning 11/2 1918; Svenska Dagbladet 10/2 1918; Östersunds-Posten 11/2 1918; Park (1957), s 208-
209. Det begränsade utrymme debatten i organisationsfrågan gavs i landsmötets protokoll kan dock i viss ut
sträckning ge en missvisande bild av hur omfattande diskussionen kring en samisk tidning var. 
71 Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918, s 56-63. 
72 I bid, s 63 och 162-167; SET provnummer 1918, s 3; Hallencreutz, Lindin & Rydving, s 18-20 och 42. 
73 Utkast till yttrande av 1919 års lappkommitté över en av Torkel Tomasson m. fl. gjord ansökan om statsmedel 
för tryckning av landsmötesprotokollet, 27/11 1919. YK 193:3, RA. 
74 Folkets Dagblad Politiken, 9/2 1918. Även i Lindhagen (1918), s 157. 
75 Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918, s 3. 
76 Skrivelse från lappfogde Holm till landshövdingen i Norrbottens län, 1/3 1918. LNNA, E 111:2, HLA. Förutom 
Holm var endast lappfogden i Jämtland, Abraham Staaff, i övrigt närvarande vid landsmötet från lappväsendets 
sida. 
77 Brev från lappfogde Holm till lappfogde Bergström, 20/2 1918. LVA, E 1:6, HLA. 
78 Se: SFS 1919:895. Konvention mellan Sverige och Norge angående flyttlapparnas rätt till renbetning. 
79 Förslag till konvention mellan Sverige och Norge angående flyttlapparnas rätt till renbetning. Avgivet den 21 
december 1918 av därtill utsedda svenska och norska delegerade. Stockholm 1918, s ii; Hernösands-Posten 5/2 
1900; Kungl. Jordbruksdepartementet (1905), s 17-18; Arell (1977), s 290-309; Berg, Bård A (1990), 
Myndighetenes behandling av konflikten mellom reindriftssamer og bonder i Nordland, Trondelag og det 
Sondenfjeldske på 1880- og 1890-tallet. En undersokels e med utgångspunkt i forarbeider og instillninger fra 
Lappekommisjonene av 1889 og 1892. Hovedoppgave i historié, Universitetet i Tromsö. Tromso, s 23-38; Berg, 
Bård A (1994a), s 22-23, 28-29, 33-34 och 39; Berg, Bård A (1994b), s 10-13 och 16-18; Cramér & Prawitz, s 
9-11; Hansegård, s 142-143; Marainen, Johannes (1996), "Tvångsförflyttning av samer", i Norrbotten 1996. 
Luleå, s 62-65; Sjölin, s 145-146; Vorren, 0rnulv (1986), Reindrift og nomadisme i Helgeland I. Beskrivelse i 
henhold til den kartmessige fremstilling i bind IL Tromso Museums skrifter vol XXI, 1. Oslo, s 20-26. 
80 Förslag till konvention mellan Sverige och Norge angående flyttlapparnas rätt till renbetning. Avgivet den 21 
december 1918 av därtill utsedda svenska och norska delegerade, s ii-iii; SFS 1883:29. Kongl. Maj.ts nådiga 
förordning, rörande de Lappar, som med renar flytta emellan de förenade konungarikena Sverige och Norge; 
SFS 1898:84. Lag angående förlängning af tiden, under hvilken förordningen den 6 Juni 1883 rörande de 
lappar, som med renar flytta emellan de förenade konungarikena Sverige och Norge, skall vara gällande-, SFS 
1901:37. Lag angående förlängning af tiden, under hvilken förordningen den 6 Juni 1883 rörande de lappar, 
som med renar flytta emellan de förenade konungarikena Sverige och Norge, skall vara gällande; SFS 1904:64. 
Lag angående förlängning af tiden, under hvilken förordningen den 6 Juni 1883 rörande de lappar, som med 
renar flytta emellan de förenade konungarikena Sverige och Norge, skall vara gällande-, SFS 1905:81. 
Konvention mellan Sverige och Norge angående flyttlapparnes rätt till renbete m. m., s 13-17; Kungl. 
Utrikesdepartementet, s 23-25; Arnesen, s 137-145; Berg, Bård A (1990), s 38-43; Berg, Bård A (1994b), s 12-
13 och 18-19; Berg, Bård A (1999), s 25-27 och 140; Elbo, J G (1952), "Lapp Reindeer Movements Across the 
Frontiers of Northern Scandinavia", i Polar Records nr 43, 1952, s 350-351; Marainen (1984), s 17-22; 
Marainen (1996), s 65; Salvesen (1995), s 128-129; Sammeli, s 105-106; Sjölin, s 146-148; Thomasson, Lars 
(1988), "Jämtlandssamerna och den tidigare 'gränsbetningen' i Norge. Kort översikt och några reflektioner", i 
Fjellheim, Sverre (red), Åarjel-saemieh - Samer i sor. Saemien Sijte Årbok nr. 3. Snåsa, s 7-8. För renbetes
frågans betydelse vid Karlstadsförhandlingarna, se till exempel: Hellner, Johannes (1960), Minnen och 
dagböcker. Stockholm, s 101-106; Wahlstrand, Arne (1953), Karlstadkonferensen 1905. Protokoll och 
aktstycken. Uppsala. 
81 Förslag till konvention mellan Sverige och Norge angående flyttlapparnas rätt till renbetning. Avgivet den 21 
december 1918 av därtill utsedda svenska och norska delegerade, s iii-xiv. Förslaget till konventionstext återges 
på s 1-192; Berglöf, Lennart (1923a), De svenska nordlapparnas flyttningar till Norge. Handbok rörande 
bestämmelserna i renbeteskonventionen den 5 februari 1919 och därå grundade svenska författningar. 
Stockholm, s 14 och 16; Kungl. Utrikesdepartementet, s 27-40; SOU 1942:41, s 10; Berg, Bård A (1994b), s 14-
15; Berg, Bård A (1999), s 140-144; Cramér & Prawitz, s 11-12; Elbo, s 351-355; Marainen, Johannes (1982), 
"The Swedish-Norwegian Convention on the Right of the Migratory Sami to Reindeer Grazing Lands. General 
Background Conditions and Consequences of the Convention", i Jahreskog, Birgitta (ed), The Sami National 
Minority in Sweden. Uppsala, s 64-68; Marainen (1996), s 66-67; Minde (1980), s 93-96; Sammeli, s 106-109; 
Sjölin, s 148; Thomasson (1988), s 8-14. Oenigheten mellan de svenska och de norska förhandlarna har skildrats 
av Anta Pirak, renskötare från Jokkmokk, som deltog i kommissionens undersökningar av renbetesmarker i 
Norge. Pirak, Anta (1933), En nomad och hans liv. Uppsala, s 156. 
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82 Riksdagstryck 1919. Kungl. Maj:ts proposition nr 201; Riksdagstryck 1919. Första lagutskottets utlåtande nr 
22; SFS 1919:895, § 202. Av propositionen framgår att landshövdingarna i alla tre länen tillstyrkte konven
tionen, se s 10-13. 
83 SFS 1919:895, § 153. 
84 Förslag till konvention mellan Sverige och Norge angående flyttlapparnas rätt till renbetning. Avgivet den 21 
december 1918 av därtill utsedda svenska och norska delegerade, s xii-xiii; SFS 1883:29, §§ 9-17; SFS 
1919:895, §§ 7, 81-132 och 158-198. Se även: Berglöf (1923a); Berglöf, Lennart (1923b), Om den rätt till 
renbetning i Norge som tillkommer lappar i Jämtlands och Västerbottens län samt Norrbottens län söder om 
Torneträsk. Handbok rörande bestämmelserna i renbeteskonventionen den 5 februari 1919 och därå grundade 
svenska författningar. Stockholm. I samband med de obligatoriska renräkningarna i de nordligaste lappbyarna 
genomfördes i regel även allmänna renräkningar i samtliga lappbyar i Norrbotten. Härigenom fick lappväsendet 
en god överblick över renantalet inom länet. 
85 Berg, Roald (1995b), "Nation-building, State Structure, and Ethnic Groups: The Scandinavian Sâmis 1905-
1919", i Scandinavian Journal of History 1995(20), s 61-69; Eriksen & Niemi (1981), s 118-120; Marainen 
(1984), s 22-23; Marainen (1996), s 64; Niemi & Salvesen, s 75-77. Den svenska misstänksamheten mot den 
forna unionspartnern kan även illustreras av att den svenska krigsplaneringen, från unionsupplösningen fram till 
åren direkt efter första världskriget, innehöll scenarier för en eventuell väpnad konflikt med grannlandet. Se 
Cronenberg, s 59-88. 
86 Förslag till konvention mellan Sverige och Norge angående flyttlapparnas rätt till renbetning. Avgivet den 21 
december 1918 av därtill utsedda svenska och norska delegerade, s vii. Detta förslag till lösning av problemet 
fick stöd av landshövdingen i Norrbotten, se: Riksdagstryck 1919. Kungl. Maj:ts proposition nr 201, s 10. 
871 det fortsatta resonemanget kommer jag därför huvudsakligen att använda mig av beteckningen Karesuando-
samer om de som blev förflyttade, även om också en del renskötare från de två nordligaste lappbyarna i Jukkas-
järvi socken, Saarivuoma och Talma, kom att beröras av tvångsförflyttningarna. 
88 Skrivelse från G. Malm till landssekreterare A Norberg, 17/2 1919. NLL, G XXVII:2, HLA; Skrivelse från 
lappfogde Holm till länsstyrelsen med bifogad ansökan från Jon Jonssen Rasti med flera att erhålla t illstånd att 
flytta till Jokkmokks socken, 23/2 1919. NLL, G XXVIL2, HLA; Protokoll fört vid sammanträde med 
Jokkmokkslapparna, 12/4 1919. NLL, G XXVIL2, HLA; Skrivelse från lappfogde Österberg till landshövdingen 
i Norrbotten, 16/4 1919. NLL, G XXVIL2, HLA; P. M. ang. lappars anmälningar om flyttning från en lappby till 
annan, 20/5 1919. NLL, G XXVIL2, HLA; Protokoll, hållet vid sammanträde inför lappkommittén med 
fjällappar och skogslappar i Jokkmokks socken, 4/2 1921, s 1. YK 193:1, RA; Protokoll, hållet vid sammanträde 
inför lappkommittén med fjällappar i Arjepluogs socken, 11/2 1921, s 1. YK 193:1, RA. 
89 SFS 1898:66, 8 §. 
90 Årsberättelse från Norrbottens norra lappfogdedistrikt år 1920, 31/10 1921, s 12. LNNA, B 111:1, HLA. Kursi
verat av författaren. Se även: Protokoll fört vid sammanträde å Länsresidenset i Luleå, 14/12 1921. LNNA, E 
111:4, HLA; Årsberättelse från Norrbottens norra lappfogdedistrikt år 1921, 5/7 1922, s 11. LNNA, B 111:1, HLA; 
Malm, s 202-205. 
91 Protokoll fört vid sammanträde å Länsresidenset i Luleå, 14/12 1921. LNNA, E 111:4, HLA. Se även: Skrivelse 
från lappfogde Holm till länsstyrelsen i Norrbotten, 10/6 1922. LNNA, E II: lb, HLA. För samiska upplysningar 
angående uppmaningarna att flytta, se till exempel; Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, s 225-
232; Utsi, Mikel (1948), "The Reindeer-Breeding Methods of the Northern Lapps", i Man september 1948, s 
100. 
92 Marainen (1982), s 69-72; Marainen (1984), s 24-29; Marainen (1996), s 67-71. Se även: Skrivelse från 
landssekreterare Sundberg till landshövdingen, 30/1 1926. NLL, A II c:2, HLA. Detta dokument är ett tydligt 
exempel på de påtryckningar lappväsendets tjänstemän vidtog för att fa renskötare att "frivilligt" ansöka om 
flyttning. Tvångsförflyttningarna skedde i olika omgångar, inledningsvis inom Norrbotten, men senare även till 
Västerbotten och Jämtland. I dag hittar vi Karesuandosamer så långt söderut som i Härjedalen. Tvångsförflytt
ningarna har även behandlats av Ingwar Åhrén. Se: Åhrén, Ingwar (1979a), "Tvångsförflyttning eller 
dislokation. Nordsamernas förflyttning till södra Lappland", i Norrbotten 1976-77. Luleå, s 107-143. 
93 Utlåtande från 1919 års lappkommitté rörande lappfogdarnas löneförmåner, 4/12 1920. YK 193:3, RA. Kursi
verat av författaren. 
94 Skrivelse från Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Norrbotten till lappfogde Forsström, 23/6 1890. LNNA, E 
II:la, HLA; Skrivelse från lappfogde Forsström till landshövdingen i Norrbotten, rörande Forsströms 
verksamhet under sitt första år som lappfogde, 25/10 1890. LNNA, B 111:1, HLA; Transumt af protokoll, hållet 
inför Konungens Befallningshafvande i Norrbottens län, 1/7 1891. LNNA, E I:la, HLA; P.M. angående 
vidtagna åtgärder för beredande af utrymme åt svenska Enontekis lappar, i följd af svensk-finska gränsens 
spärrning, av lappfogde Forsström, oktober 1892. LNNA, E I:la, HLA; P. M. ang. lappars anmälningar om 
flyttning från en lappby till annan, 20/5 1919. NLL, G XXVIL2, HLA; Protokoll, hållet vid sammanträde inför 
lappkommittén med fjällappar och skogslappar i Jokkmokks socken, 4/2 1921, s 1. YK 193:1, RA; Hansegård, s 
24; Manker, Ernst (1941), Det nya fjällvattnet. Forskningar och upplevelser bland lapparna kring Akkajaure. 
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Stockholm, s 150; Manker, Ernst (1944), Lapsk kultur vid Stora Lule älvs källsjöar. En etnografisk inventering 
inom uppdämningsområdet vid Suorva. Stockholm, s 79-82; Marainen (1984), s 12-16. 
95 Ruong, Israel (1965a), "Johan Turi", i Turi, Johan, Mui'talus såmiid birra. Stockholm, s x. 
96 Skrivelse från lappfogde Forsström till landshövdingen i Norrbotten, rörande Forsströms verksamhet under sitt 
första år som lappfogde, 25/10 1890, s 4. LNNA, B 111:1, HLA. 
97 S ET 1922:1, s 2-4; 1922:2, s 10-12; 1922:4, s 28-29. 
98 SET 1922:1, s 4. Se även SET 1919:2, s 7; 1922:2, s 10-12; 1922:4, s 28-29. 
99 Vissa undersökningar av markerna gjordes av representanter från lappbyarna inom Karesuando innan disloka-
tionerna inleddes. Se Protokoll fört vid sammanträde med Könkämä och Lainiovuoma lappbyalag hållet i 
Karesuando 17-18/11919. LNNA, A:l, HLA. 
100 B idragen baserades på familjens storlek där den renskötande husbonden fick 250 kr samt 20 kr för varje barn 
under 15 år för flyttningar inom länet. För flyttningar utom länet som senare blev aktuella var motsvarande bi
drag 450 respektive 40 kr. Se: Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 9/10 1922, punkt 
6. NLL, A II c: 1, HLA; Skrivelse från lappfogde Holm till länsstyrelsen i N orrbotten, 4/3 1926. NLL, D I b :3, 
HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen, 12/3 1926 (årtalet anges felaktigt till 1925). NLL, 
A II c:2, HLA; P. M. i ärende angående dislokation av lappar med renar från byalagen norr om Torneträsk, 31/3 
1926. NLL, A II c:2, HLA; Regeringens beslut angående anvisande av medel till ersättning åt lappar, som till 
följd av bestämmelserna i konventionen mellan Sverige och Norge angående flyttlappars rätt till renbetning den 
5 februari 1919 nödgas lämna sina hittillsvarande betesmarker, 30/4 1926. NLL, D I b:3, HLA; Utredning 
rörande renskötselförhållandena inom Västerbottens län, särskilt beaktande frågan om möjligheterna för fortsatt 
dislokation till länet av lappar och renar från de norrbottniska lappmarkerna, av lappfogdarna Cederberg och 
Malmström, augusti 1933. LNSA, B 1:2, HLA. Se även: Bals, Per Markus (1973), "Min vagga har vaggat i 
tiomilafjäll", i Västerbotten 1973, s 56. 
101 Utredning rörande renskötselförhållandena inom Västerbottens län, särskilt beaktande frågan om 
möjligheterna för fortsatt dislokation till länet av lappar och renar från de norrbottniska lappmarkerna, av 
lappfogdarna Cederberg och Malmström, augusti 1933. LNSA, B 1:2, HLA. Se även: Odaterat P. M. rörande 
dislokationen av nordlappar med renar till sydligare distrikt i länet samt utom länet. NLL, G XXVII:2, HLA. 
102 Id ivuoma (1970), s 122-124. 
103 SE T 1921:2, 12. 
104 SE T 1920:4, s 30; 1921:1, s 4. 
105 Ytterligare ett statligt utredningsarbete var aktuellt under perioden, Åke Holmbäcks utredning från 1922 
rörande lappskattelandsinstitutet. Eftersom denna utredning inte kom att spela någon framträdande roll i den 
samiska debatten vare sig under denna period eller under avhandlingens undersökningsperiod i s in helhet har 
den dock utelämnats här. Se: SOU 1922:10. Om lappskattelandsinstitutet och dess historiska utveckling. Uppsala 
1922; SET 1922:4, s 26-28. Utredningen har även utsatts för hård kritik för att vara ovetenskaplig och tenden
tiös. För exempel på denna kritik, se: Hafström, Gerhard (1979), "Åke Holmbäcks utredning 'Om 
Lappskattelandsinstitutet och dess historiska utveckling' (SOU 1922:10)", i Samernas vita bok IV.TI. Dokument 
rörande Vasaarvet och arvet från kodicillen 1751 och Svea Hovrätts universal 1752. Stockholm, s 397-410; 
Korpijaakko, Kaisa (1991), "Samernas rättigheter i den tidigare litteraturen - 'teori' eller forskning?", i Aikio, 
Marjut & Korpijaakko, Kaisa (red), Samesymposium. Rovaniemi, s 28-30; Korpijaakko-Labba, s 36-40. 
106 A ngående tillsättande av en kommitté för utförande av en allmän revision av gällande bestämmelser rörande 
lapparnas förhållanden inom riket, odaterad. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 30/5 1924, nr 32, RA; 
SOU 1923:51. Förslag angående lapparnas renskötsel m.m. Stockholm 1923, s 6; Sanimeli, s 144. Kommittén 
fick a lltså i uppdrag att vid sidan av näringsfrågorna även utreda nomadskolan. Detta trots att både ecklesiastik
ministern Värner Rydén och folkskolöverstyrelsen tidigare uttalat sig för en fortsatt försöksverksamhet med den 
befintliga nomadskoleorganisationen. De menade att nomadskolans organisation fungerat alltför kort tid för att 
en utvärdering skulle kunna göras och uttalade sig därför mot en alltför tidig utredning i frågan. Att kommittén 
nu ändå fick detta uppdrag berodde på effekterna av de kraftiga samiska protesterna och den stora enighet i 
frågan som uppvisades på landsmötet. För Rydéns och folkskolöverstyrelsens synpunkter, se: Riksdagstryck 
1919. Kungl. Maj:ts proposition nr 1:8, punkt 203. 
107 De övriga två samiska ledamöterna var Torkel Larsson Kråjk, renskötare och ordningsman i Vilhelmina södra 
lappby, samt den bofaste samen Gustaf Johansson. Johansson torde dock mer ha utsetts i egenskap av kom
munalnämndsordförande i Tärna än som same. Se SET 1923:2, s 14-16; SOU 1923:51, s 6. 
108 SET 1919:3, s 14; 1920:3, s 21; 1923:2, s 10 och 15; SOU 1923:51, s 6. 
109 Riksdagstryck 1920. Andra kammarens ljärde tillfälliga utskotts utlåtande nr 11; Riksdagstryck 1920. Första 
kammarens andra tillfälliga utskotts utlåtande nr 10; Riksdagstryck 1920. Motioner i Första kammaren, nr 208; 
Riksdagstryck 1920. Riksdagens protokoll, Första kammaren nr 22, s 82-87. Riksdagstryck 1920. Riksdagens 
skrivelse nr 178; Sammeli, s 135-137; Uppman, s 78-79. 
110 Riksdagstryck 1920. Riksdagens protokoll, Andra kammaren nr 38, s 15-27; Riksdagstryck 1920. Riksdagens 
protokoll, Första kammaren nr 32, s 65-80; Riksdagstryck 1920. Motioner i Första kammaren, nr 209; 
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Riksdagstryck 1920. Konstitutionsutskottets utlåtande nr 27; Sammeli, s 137-141; Uppman, s 79-80. Se även 
SET 1920:2, s 11. 
111 Arnesen (1983), s 10-23, 50-51 och 88-89; Helgesen, Jan (1980), "Det internasjonale menneskerettsvernet -
dets betydning for norsk rett generelt og for Alta-Kautokeino-utbyggingen", i Thuen, Trond (red), Samene -
urbefolkning og minoritet. Hva er grunnlaget for samenes krav om rettigheter som eget folk? Tromso, s 135-
136; Yazzie, Robert (1998), "Indigenous Rights from an International Perspective", i Broderstad, Else Grete 
(red), Samiske rettigheter - utfordringer lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Rettighets s eminar ved 
Senter for samiske studier i samarbeid med Det juridiske fakultet 9.-10. april 1997. Sami dutkamiid 
guovddâs/Senter for samiske studier, Skriftserie - Nr. 5. Tromso, s 99-100. Det gjordes även icke framgångsrika 
försök från vissa urbefolkningar att fa frågor behandlade av NF. Se: Minde, Henry (1996), "The Making of an 
International Movement of Indigenous Peoples", i Horn, Frank (ed), Minorities and Their Right of Political 
Participation. Juridica Lapponica 16. Rovaniemi, s 102-104. 
112 SET 1919:3, s 14-15; 1920:1, s 3-4; 1920:2, s 11-15; 1920:3, s 22. 
113 30/10 1881 - 1/5 1965. Jonas Åhrén var den kanske mest framträdande sameledaren i Jämtland under första 
halvan av 1900-talet. Han deltog vid landsmötena 1918, 1937 och 1948 och vid alla övriga större samiska ak
tioner under denna period. Vid konstituerandet av SSR 1950 invaldes Åhrén i styrelsen, där han ingick fram till 
1961. Han var med och bildade Frostvikens sameförening 1919 och fungerade som dess ordförande fram till 
1959. Han var dessutom under en lång period från 1914 ordningsman för Frostvikens södra lappby. Hans livs
långa engagemang i rovdjursfrågan där han försökte skapa en större förståelse för renskötarnas inställning i 
frågan är det som kanske är mest ihågkommet. Se: Skrivelse från Gustaf Åhrén till t. f. lappfogden Iwan 
Lundberg, 10/8 1962. LJA, E 11:35, ÖLA ; Sf 1965:6, s 94-95; Thomasson, Lars (1998a), "Också samerna har 
sina personligheter", i Dunljeld, Sigbjorn (red), Åarjel-saemieh - Samer i ser. Saemien Sijte Årbok nr. 6. Snåsa, 
s 13-15. 
114 Avskrift av telegram från lappfogde Holm till sekreteraren i 1919 års lappkommitté Ph. Aastrup, 11/5 1920. 
LNNA, E 111:3, HLA; Skrivelse från Ph. Aastrup till lappfogde Holm, felaktigt daterat till 6/1 1920, skall troli
gen vara 1/6 1920. LNNA, E 111:3, HL A; Avskrift av skrivelse från civildepartementet till landshövdingen i 
Norrbotten, 19/6 1920. LNNA, E 111:3, HLA; Utkast till brev från Carl Lindhagen till Valdemar Lindholm, 3/11 
1920. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 6, SSA; P. M. angående verkställandet av revision av 
lapplagstiftningen, odaterat men skrivet kring årsskiftet 1920/1921, s 4-6. Socialdepartementets arkiv, 
konseljakter 30/5 1924, nr 32, RA; Brev från Torkel Tomasson, troligen till lappkommitténs sekreterare, Philip 
Aastrup, 25/3 1921. YK 193:3, RA; SET 1920:3, s 21-22; 1921:2, s 13. Johan Knutsson Stoor kunde dock inte 
delta i kommitténs arbete. 
115 Protokoll fört vid sammanträde med lappar inom Gellivare socken, 27/12 1920. LNNA, A:l, HLA; Protokoll 
fört vid sammanträde med lapparna inom Juckasjärvi socken, 17/1 1921. LNNA, A:l, HLA; Protokoll fört vid 
sammanträde med lapparna i Karesuando socken, 21/1 1921. LNNA, A:l, HLA; Avskrift av telegram från 
lappfogde Holm till länsstyrelsen i Norrbotten, 21/1 1921. LNNA, E 111:3, HLA; Skrivelse från lappfogde Holm 
till lappkommittén, 7/3 1921. LNNA, E 111:3, HLA; SET 1920:3, s 22. De som Tomasson framhöll från det norra 
lappfogdedistriktet, var de tre samerna från Jukkasjärvi socken som deltagit vid landsmötet 1918, Johan Turi, 
Per Thuuri samt Lars Nutti. Från det södra distriktet såg Tomasson gärna att Abraham Johansson från Arjeplog 
eller Nils Stenberg, skogssame från Arvidsjaur, utsågs som ledamöter. 
116 Protokoll, hållet vid sammanträde inför lappkommittén med allmoge från Malå socken, 16/10 1920, s 12. YK 
193:1, RA; P. M. angående verkställandet av revision av lapplagstiftningen, odaterat men skrivet kring årsskiftet 
1920/1921, s 7. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 30/5 1924, nr 32, RA; Odaterat P.M. ang. val av 
lapprepresentanter i kommittén, troligen skrivet av kommitténs sekreterare Philip Aastrup i början på 1921. YK 
193:3, RA; Skrivelse från 1919 års lappkommitté till regeringen rörande kommitténs förstärkning med samiska 
ledamöter, 13/5 1921. YK 193:3, RA; Brev från Karin Stenberg till Carl Lindhagen, 19/11 1920. Carl 
Lindhagens arkivsamling, volym 43, SSA; Utkast till brev från Carl Lindhagen till Torkel Tomasson, 28/1 1921. 
Carl Lindhagens arkivsamling, volym 6, SSA; Norrbottens-Kuriren 12/10 1920; SET 1920:4, s 31; 1921:2, s 13; 
1921:3, s 21; SOU 1923:51, s 7; Svenska Morgonbladet 30/12 1920; Västerbottens Folkblad 5/10 1920; 11/10 
1920; Västerbottens-Kuriren 5/10 1920. Skogssamerna var mycket aktiva under de första åren av 1920-talet och 
framförde långtgående krav. Se: Norrbottens-Kuriren 31/10 1921. 
117 Protokollen från alla dessa möten finns inbundna i en volym av lappkommitténs arkivmaterial, se YK 193:1, 
RA. För de mer specifika frågorna som lappkommittén ställde se de frågeformulär som användes vid samman
trädena med olika grupper, i YK 193:3, RA. 
1,8 Se protokollen i YK 193:1, RA. 
119 Protokoll, hållet vid sammanträde inför lappkommittén med lappallmoge i Ljusnedal, 27/6 1920, s 3. YK 
193:1, RA. 
120 Protokoll, hållet vid sammanträde inför lappkommittén med Talma lappby, 2/8 1920, s 2-3 (citat s 3). YK 
193:1, RA. 
121 Se protokollen i YK 193:1, RA. 
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122 Beslutet fattades av den dåvarande finansministern Fredrik Vilhelm Thorsson och åtgärden går därför under 
benämningen den "Thorssonska Geddesyxan". Se: Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans 
Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott, 29/8 1921, YK 193:3; Riksdagstryck 1922. Riksdagens 
revisorers berättelse om den år 1921 av dem verkställda granskning av statsverkets jämte därtill hörande fonders 
tillstånd, styrelse och förvaltning under 1920. Del I, s 59-75; Riksdagstryck 1922. Statsutskottets utlåtande nr 84, 
s 10-11; Cramér & Prawitz, s 18; Meijer, Hans (1956), Kommittépolitik och kommittéarbete: Det statliga 
kommittéväsendets utvecklingslinjer 1905-1954 samt nuvarande funktion och arbetsformer. Lund, s 288-304; 
Norborg, Lars-Arne (1993), Sveriges historia under 1800- och 1900-talen. Svensk samhällsutveckling 1809-
1992. Stockholm, s 186; Rosén, s 144-146. 
123 Upplåtelser av lägenheter åt samer som slagits ut från renskötseln berördes i en paragraf. Denna var dock vagt 
formulerad och innebar inte något försök till en reglering av frågan. Se SOU 1923:51, s 28-29, 56-57 och 94-
100. 
124 SOU 1923:51, s 10-62, 69-74 och 101-103. Angående hur denna folkräkning av samerna genomfördes, se 
Lundmark, Lennart (1995), "Den svårfangade etniciteten", i Kvist, Roger (red), Föredrag vid Nordiska 
Samehistoriska Symposiet i Lövånger 13-14 februari 1995. Umeå, s 124-127. 
125 SOU 1923:51, s 72-81, 106-115 och 126-130; Thomasson (1990), s 760-762. I frågan om skogsrenskötsel 
menade kommittén däremot att det snarast var en fördel att renarna gavs en större frihet och fick röra sig i 
mindre flockar. Genom den trängda situationen för skogsrenskötseln medförde detta mindre skador på de bo
fastas marker. 
126 SOU 1923:51, s 71. Kursiverat av författaren. 
127 Ib id, s 105 och 124-126. 
128 SOU 1923:52, s 8-52; Henrysson & Flodin, s 35-38; Uppman, s 93, 132 och 154-155. Vid sammanträdena 
inför lappkommittén förespråkade samerna i Jämtland en gemensam skola för både de renskötande och de icke 
renskötande samernas barn. Denna åsikt tycktes de till stor del vara ensamma om vid denna tid och förslaget 
omnämndes inte heller i betänkandet. Se: Protokoll, hållet vid sammanträde inför lappkommittén med 
lappallmoge i Ljusnedal, 27/6 1920, s 12. YK 193:1, RA; Protokoll, hållet vid sammanträde inför 
lappkommittén med lappallmoge i Wallbo, 30/6 1920, s 12. YK 193:1, RA; Protokoll, hållet vid sammanträde 
inför lappkommittén med lappallmoge i Jensmessholmen, 2/7 1920, s 11-12. YK 193:1, RA. 
129 Sanimeli, s 148-149; Riksdagstryck 1928. Kungl. Maj:ts proposition nr 43, s 40-41. Propositionen från 1924 
och lagrådets utlåtande över denna återges som en bilaga till 1928 års proposition. Lappkommitténs begränsade 
tid att avsluta sitt arbete medförde att dess betänkanden inte blev fullt genomarbetade, bör ha bidragit till de 
brister som kritiserades av lagrådet. 
130 P. M. angående författningar rörande nomadundervisningen i r iket, 21/12 1925. Ecklesiastikdepartementets 
arkiv, konseljakter 31/12 1925, nr 106, RA; Riksdagstryck 1925. Kungl. Maj:ts proposition nr 1:8, punkt 168; 
Riksdagstryck 1925. Statsutskottets utlåtande nr 8, punkt 173; Riksdagstryck 1925. Riksdagens skrivelse nr 8 A, 
punkt 160; SFS 1925:511. Kungl Maj.ts stadga angående nomadundervisningen i riket, SFS 1925:512. Kungl 
Maj.ts kungörelse om vissa ändringar i instruktionen för nomadskolinspektören den 23 september 1916 (nr 
464); SET 1925:4, s 29-30; Calleberg, s 396-397; Henrysson & Flodin, s 38. 
131 Till exempel uppfattade domkapitlet i Luleå, med biskop Bergqvist som en av undertecknarna till remissytt
randet, lappkommitténs förslag endast som en påbyggnad av förordningarna från 1913 och 1916. Även läns
styrelsen och lappfogdarna i Norrbotten uppfattade betänkandet på detta sätt. Uppenbarligen hade dock en stor 
omsvängning skett inom länsstyrelsen i Norrbotten under tioårsperioden efter inrättandet av nomadskolan. Då 
hade länsstyrelsen motsatt sig att överhuvudtaget någon undervisning i n omadskolan skulle ske i fasta skolor. 
Nu stödde länsstyrelsen lappkommitténs betänkande där utrymme gavs för en utvidgad undervisningstid vid 
dessa skolor. Se: Remissyttrande av Luleå domkapitel över förslaget till ny stadga för nomadskolan, 21/11 1923. 
Ecklesiastikdepartementets arkiv, konseljakter 31/12 1925, nr 106, RA; Remissyttrande av länsstyrelsen i 
Norrbotten över förslaget till ny stadga för nomadskolan, 14/2 1924. Ecklesiastikdepartementets arkiv, 
konseljakter 31/12 1925, nr 106, RA; Remissyttrande av lappfogden i Norrbottens norra distrikt över förslaget 
till ny stadga för nomadskolan, 10/12 1923. Ecklesiastikdepartementets arkiv, konseljakter 31/12 1925, nr 106, 
RA; Remissyttrande av lappfogden i Norrbottens södra distrikt över förslaget till ny stadga för nomadskolan, 
27/11 1923. Ecklesiastikdepartementets arkiv, konseljakter 31/12 1925, nr 106, RA 
132 SOU 1923:52, s 41-43. 
133 SOU 1923:51, s 8. 
134 Odaterat utkast till brev från Carl Lindhagen till Torkel Tomasson, från 1923. Carl Lindhagens arkivsamling, 
volym 6, SSA. Se även: Brev från Karin Stenberg till Carl Lindhagen, 9/2 1923. Carl Lindhagens arkivsamling, 
volym 43, SSA; Göteborgs-Posten 9/10 1937. Se även: Sjölin, s 168. 
135 H enrysson & Flodin, s 35-36; Uppman, s 93-94. 
136 Den enda övriga kommentaren till kommitténs arbete som jag har kunnat finna var den ovannämnda skrivel
sen från skogssamer i Arvidsjaur, Arjeplog och Malå, samt den kritik som framfördes av Valdemar Lindholm. 
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Se: Norrbottens-Kuriren 12/10 1920; Västerbottens Folkblad 11/10 1920; Lindholm, Valdemar (1920), Dat läh 
mijen situd! Det är vår vilja. En vädjan till den Svenska Nationen från Samefolket. Stock Jiolm, s 5-10. 
137 S ET 1920:3, s 23; 1923:2, 10 och 14. Stämningen tycks verkligen ha varit god inom Ikommittén, vilket antyds 
av ett mycket skämtsamt hållet protokoll som återfinns bland lappkommitténs handlingar. Där talas det bland 
annat om kommittéledamöternas utsvävande livsföring, syndfulla laster samt arbetet med att frambringa nöd
vändiga sprittillgångar! Det hela avslutas med en bifogad sångtext, "1919 års lappkoirunittés gånglåt", där leda
möternas olika personligheter beskrivs. Se: Protokoll hållet vid lappkommitténs sammanträde i Kiruna 28/7 
1920. YK 193:3, RA. 
138 Brev från Torkel Tomasson till Carl Lindhagen, 3/6 1922 (citat), 10/6 1922, 19/6 i! 922, 22/6 1922 och 5/10 
1922. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 46, SSA; Utkast till brev från Carl Lindhagen till Torkel Tomasson, 
3/10 1922. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 6, SSA; SET 1922:3, s 23. 
139 SET 1919:3, s 14-15 (citat s 15); 1919:4, s 22-23; 1920:4, s 28-29 och 32-34; 1922:3, s 18-20. 
140 S OV 1923:51,sii. 
141 I en artikel i SET menade Tomasson att de svenska ledamöterna i lappkommittén, i li khet med övriga utred
ningar kring samernas försörjningsmöjligheter som varit verksamma under 1900-talets f örsta trettio år, var allt
för s tarkt inriktade på att via åtgärder inom renskötseln samt en stärkt lagstiftning och lappadministration lösa 
denna fråga. De samiska ledamöterna i lappkommittén skulle däremot ha varit mer inriktade på en satsning på 
åtgärder för att trygga en övergång från renskötseln till andra yrken, och då främst jordbruket. Se SET 1932-1 s 
2. 
142 SE T 1923:3, s 18-19 och 23-24; 1923:4, s 26-27; 1924:2, s 10-12. 
143 Henrysson & Flodin, s 35-38. 
144 SE T 1920:4, s 34; 1921:2, s 14-16; 1924:4, s 26-27; 1926:2, s 18. 
145 Protokoll från sammanträden med renskötarna angående 1919 års lappkommittés förslag till ny renbeteslag. 
Socialdepartementets arkiv, konseljakter 30/5 1924, nr 32, RA. Dessutom kritiserade Gustav Park reglerna rö
rande kyrkbokföringen av samerna i lappkommitténs förslag rörande renskötseln. Skogssamerna i Arjeplog, 
Arvidsjaur och Malå samt en del av fjällsamerna i Arjeplog gick även in med en skrivelse till regeringen rörande 
renskötarnas skadeersättningsskyldighet. Detta rörde sig dock inte om kritik mot kommittén förslag utan var ett 
försvar av detta. Skrivelsen hade kommit till på grund av att ett antal kommuner hade Ikrävt att denna ersätt
ningsskyldighet för renskötarna skulle utvidgas. Se: Skrivelse från Erik Eriksson Ek med flera till 
socialministern, februari 1924. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 30/5 1924, nr 32, RA; Brev från Gustav 
Park till Erik Bergström, 8/9 1924. Privatarkiv, Erik-Oscar Oscarsson. Några samiska kommentarer kring försla
get till ny nomadskolstadga har jag inte kunnat finna. 
146 SE T provnummer 1918, s 1. Se även: Park (1957), s 209. 
147 SE T 1929:4, s 36-37. Citat s 36. 
148 SE T provnummer 1918, s 1. 
149 SET provnummer 1918, s 1; 1919:2, s 6-7; 1919:4, s 24-25; 1921:4, s 28. 
150 Ruong (1985), s 90. 
151 Se till exempel SET 1919:3, s 15-16; 1919:4, s 23-24; 1920:2, s 18; 1920:4, s 29; 1921:2, s 11; 1922:1, s 4-
1922:4, s 32; 1923:4, s 31-32. 
152 Se till exempel SET 1919:1, s 3; 1919:3, s 18; 1919:4, s 26; 1920:3, s 20-26; 1920:4, s 32-34; 1921:1, s 4-5; 
1921:2, s 12-13; 1921:4, s 30; 1922:1, s 4. 
153 SET 1921:1, s 2; Egberg, s 25-35; Hallencreutz, Lindin & Rydving, s 41-42; Wallmark, Lennart (1954), 
"Andreas Wilks - en heder för s itt folk", i Bland Sveriges Samer 1953-1954. Stockholm, s 34-35. 
154 SET\9\9:2, s 10-11; 1919:3, s 19-20; 1919:4, s 30; 1920:1, s 7. 
155 Jämför Sanimeli, s 118. 
156 1919:2, s 8. 
157 Ansökan återges i sin helhet i SET 1919:2, s 11-12. 
158 SE T 1919:3, s 17-18; 1920:1, s 4. 
159 SE T provnummer 1918, s 2. 
160 Frostviken-Hotagens sameförening 1919-1969. En festskrift utgiven med anledning av föreningens 50-
årsjubileum. Stora Blåsjön 1969; Inbjudan till Lapparnas Landsmöte i Östersund den 5-7 februari 1918, s 8; 
SET provnummer 1918, s 3; 1919:1, s 3; 1919:2, s 8 och 12; 1919:4, s 24; 1920:1, s 7; 1920:2, s 15; 1921:4, s 
27; 1923:1, s 4; 1923:3, s 21. Det bildades dessutom en samisk ungdomsförening i Härjedalen 1922, 
"Framtidens hopp". Se SET 1922:1, s 4. 
161 S ET 1919:1, s 3-4; Nordwall, s 32-35. 
162 SET 1920:1, s 7.1 artikeln anges inte namnet på brevskrivaren, men ur Tomassons inledning går det att utläsa 
att det troligen rörde sig om Per Thuuri. 
163 Minde (1996), s 100; Minde, Henry (1997), "Lasstadianismen - samisk religion for et samisk samfimn?", i 
Finstad, Bjorn-Petter et.al. (red), Stat, religion, etnisitet: Rapport fra Skibotn-konferansen, 27.-29. mai 1996. 
Sâmi dutkamiid guovddås/Senter for samiske studier, Skriftserie - Nr. 4. Tromsö, s 174-184. 
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164 SET 1921:1, s 5; 1921:4, s 28. 
165 SET 1920:4, s 31. 
166 SET 1921:1, s 2-3 oca 5. 
167 Frostviken-Hatagens sameförening 1919-1969. En festskrift utgiven med anledning av föreningens 50-
årsjubileum; SET 1921:3, s 21; 1921:4, s 32; 1923:1, s 7. 
168 I det material som har studerats har handlingarna rörande ansökan inte återfunnits. Innehållet i remissvaren 
återges därför från SET. Se SET 1922:2, s 13-14. 
169 SET 1922:4, s 31-32. Se även SET 1922:3, s 24. 
170 SET 1922:4, s 32; 1923:1, s 7. 
171 SET 1924:1, s 8. 
172 B rev från Torkel Tomasson till Carl Lindhagen, september 1938, s 10. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 
46, SSA. Se även: SET 1938:4, s 28. 
173 Park (1957), s 210-213 (citat s 211-212). 
174 Besluten fattades i juli 1920, då Hjalmar Brantings första socialdemokratiska ministär satt i regerings
ställning, i september 1922 under Brantings andra regeringsperiod, samt i oktober 1923 under Ernst Tryggers 
högerregering. Norborg, s 183-188 och 290. 
175 SET 1922:3, s 22. Karl-Eric Sammeli menar även att det fanns en splittring mellan fjäll- och skogssamer 
vilket försvagade samerörelsen och försämrade möjligheterna att etablera Centralförbundet. Han tar här framför 
allt sin utgångspunkt i Valdemar Lindholms skrift Dat läh mijen situd! och den kritik Tomasson framförde mot 
denna samt att skogssamerna agerade för att erhålla en egen representant i lappkommittén. Detta framstår dock 
som en övertolkning från Sammelis sida. Tomassons kritik av Lindholms skrift rörde snarast Lindholms sätt att 
agera i frågan och hur skriften kommit till och inte var kritik riktad mot skogssamerna. Tomasson tycks snarare 
ha varit orolig för att skriften, med sina ganska skarpa anklagelser mot de svenska statsmakterna, skulle kunna 
försämra samerörelsens position. Inte heller var Tomasson motståndare till att skogssamerna skulle delta i lapp
kommitténs arbete. En av de personer Tomasson föreslog som samisk representant för samerna i södra Norr
botten var just Nils Stenberg som sedermera utsågs som representant för skogssamerna i kommittén. Se: 
Sammeli, s 118-123 och 130-131. 
176 När centralstyrelsen i sitt cirkulär efterlyste stöd från sameföreningarna kom inget svar från Arjeplogs same
förening. I det första numret av den finskspråkiga utgåvan av SET uppgav också Tomasson att antalet sameföre
ningar endast var åtta mot tidigare nio, varför det är troligt att Arjeplogsföreningen upplösts senast 1921. Lars 
Rensund uppger dock att föreningen somnade in 1922. Se SET 1921:3, s 21; 1922:1 finskspråkiga utgåvan, s 3; 
Rensund, Lars (1986), I s amernas land förr i tiden. Piteå, s 136. 
177 S ET 1924:1, s 8. Se även SET 1923:1, s 4-5: 1924:2, s 12. 
178 Förutom Vilhelmina-Åsele sameförening, upprätthöll även Frostvikens samt Offerdals sameföreningar sin 
verksamhet fram till slutet av 1920-talet. Även Arvidsjaurs sameförening tycks ha varit aktiv under hela denna 
period. Ytterligare två sameföreningar, Sorsele och Tännäs, omnämns i SET under andra halvan av 1920-talet, 
men det är oklart i vilken utsträckning dessa bedrev någon verksamhet. Se: SET 1924:1, s 8; 1926:1, s 6; 1927:3, 
s 22-24; 1928:3, s 19-20; 1929:3, s 21; 1929:4, s 37. 
179 SET 1921:2, s 10. 
180 Brev från Torkel Tomasson till Gustav Park 2/2 1935. Gustav Hallströms arkiv, volym märkt "Samefolkets 
Egen Tidning", FoAU; SET 1919:1, s 1; 1919:3, s 19; 1919:4, s 24-25; 1920:4, s 32; 1929:4, s 36-37. Hur stor 
andel av prenumeranterna som var samer framgår inte av källorna, dessa torde dock ha utgjort den stora majori
teten. 
181 S ET 1929:4, s 37. Tomasson hade ett starkt stöd i sameföreningarna och även i vissa lappbyar, vilket troligen 
bidrog till att han gick in med sin ansökan om statsbidrag. Se: Protokoll fört vid sammanträde med 
Arvidsjaurlapparna, 19/5 1923. NLL, A II c:l, HLA; SET 1921:4, s 28 och 32; 1922:1, s 6-8; 1922:2, s 13-14; 
1923:4, s 29 och 32. 
182 Yttrande från 1919 års lappkommitté rörande Torkel Tomassons ansökan om statsbidrag till SET, 19/12 
1921. YK 193:3, RA; Skrivelse från Torkel Tomasson till regeringen, 25/1 1922. YK 193:3, RA. Tomassons 
ansökan har inte kunnat återfinnas i det material som har gåtts igenom. Däremot går det genom lappkommitténs 
yttrande och Tomassons påminnelseskrift att utläsa de huvudsakliga kraven som Tomasson förde i sin ursprung
liga ansökan. 
183 Yttrande från 1919 års lappkommitté rörande Torkel Tomassons ansökan om statsbidrag till SET, 19/12 
1921. YK 193:3, RA; Skrivelse från Torkel Tomasson till regeringen, 25/1 1922. YK 193:3, RA; Avskrift av 
beslut av socialdepartementet att bevilja statsbidrag till SET, 10/2 1922. YK 193:3, RA; Avskrift av beslut av 
socialdepartementet att bevilja statsbidrag till SET, 9/2 1923. YK 193:3, RA; SET 1929:4, s 37. Tomassons 
tveksamhet inför att acceptera statsbidraget kan även utläsas i att han inte förrän 1923 i SET omnämner att tid
ningen erhållit statsbidrag under det föregående året. När han i decembernumret 1921 anmälde tidningen till 
förnyad prenumeration nämndes inget om dessa planer och inte heller under 1922 meddelade han detta i tid
ningen. Se SET 1921:4, s 28; 1923:1, s 4. 
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184 Frostviken-Hotagens sameförening 1919-1969. En festskrift utgiven med anledning av föreningens 50-
årsjubileum; SET 1921:4, s 28; 1922:1, s 8 (citat); 1922:4, s 32; 1923:4, s 29 och 32; 1924:1, s 6. 
185 SET 1920:4, s 34. Per Thuuri från Jukkasjärvi hade tidigare förespråkat detta. Han såg det som det enda sättet 
att nå ut till de finsktalande samerna. Se: SET 1919:1, s 3. 
186 S ET 1922:1, s 8. 
187 S ET 1922:1 finskspråkiga utgåvan, s 2. 
188 SET 1922:2 finskspråkiga utgåvan, s 15-16; 1923:2 finskspråkiga utgåvan, s 13-14. Ytterligare en artikel av 
Park återfinns i d en finskspråkiga utgåvan, ett porträtt av kyrkoherde Vilhelm Montell med anledning av hans 
60-årsdag. Denna ingick även i den svenskspråkiga utgåvan. Se SET 1923:3, s 21; 1923:3 finskspråkiga ttgåvan, 
s 21-22. 
189 SE T 1922:1 finskspråkiga utgåvan, s 1-4 och 7-8. 
190 Skrivelse från Torkel Tomasson till regeringen, 25/1 1922. YK 193:3, RA; Brev från Torkel Tomasson till 
Gustav Park 2/2 1935. Gustav Hallströms arkiv, volym märkt "Samefolkets Egen Tidning", FoAU. Den finsk
språkiga upplagan trycktes i 500 exemplar. 
191 S ET 1923 :1 finskspråkiga utgåvan, s 1. 
192 SET 1924:1, s 2. I samband med detta sänkte Tomasson även prenumerationspriset till 2,50/år, ett pris son. 
kvarstod till och med 1947! Statsbidraget förblev 2.000 kronor/år fram till och med 1956. 
193 SET provnummer 1918, s 1. Kursivering i or iginalet. Denna faktaruta kom sen att ingå som en vinjett i alla 
nummer av SET till och med 1957, med vissa mindre ändringar. Själv använde Tomasson dock benämningen 
lapp privat i vissa sammanhang, till exempel i sin korrespondens med Lindhagen. Se till exempel: Brev från 
Torkel Tomasson till Carl Lindhagen, 8/3 1920, 10/6 1922, 6/3 1928, 20/11 1930 och 22/1 1937. Carl 
Lindhagens arkivsamling, volym 46, SSA. 
194 SET 1921:3, s 22; 1921:4, s 31; 1922:1, s 8; Thomasson (1997), s 42; Thomasson (1998b), s 8-9. Först på 
1960-talet börjar benämningen samer på allvar slå igenom i den offentliga debatten och 1965 rekommenderade 
nämnden för svensk språkvård användningen av same i stället för lapp. 
195 Wiklund, Karl Bernhard (1921), "Lapparna", i Norrbotten I. Luleå 1921, s 208-209. Se även: Collinder, 
Björn (1932), Lapparna - deras kultur och arbetsliv. Studentföreningen Verdandis småskrifter N:r 352. 
Stockholm, s 6. 
196 Refereras av Björn Collinder i: Collinder, Björn (1953), Lapparna. En bok om samefolkets forntid och nutid. 
Stockholm, s 9. 
197 SE T provnummer 1918, s 1. 
198 Se till exempel SET provnummer 1918, s 1-2; 1920:2, s 18; 1922:4, s 29. Denna lojalitetslinje mot stats
makterna framträdde tydligt redan vid landsmötet. Mötet inleddes till exempel med att telegram skickades till 
bland andra kungen, statsministern och landshövdingarna i Norrbotten och Västerbotten. Se Svenska lapparnas 
landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918, s 18. Se även s 35. 
199 Även samerna i Arjeplog och Malå ska vid ett möte ha ställt sig bakom bokens innehåll: Lindholm, s 4. Bo
ken blev dock en ekonomisk förlustaffär för Karin Stenberg som hade satsat egna medel på tryckningen men 
som hade mycket svårt att fa ut pengar från förläggaren. Se: Brev från Karin Stenberg till Carl Lindhagen, 19/9 
1921, 7/10 1922 och 20/11 1922. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 43, SSA. 
200 Lindholm, passim. Se även: Svenska Morgonbladet 30/12 1920. 
201 Jämför ti ll exempel Lindholm, s 62-64, 76-78 och 82-83; Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 
februari 1918, s 76, 96-97, 116-117 och 148. 
202 S ET 1921:1, s 7. 
203 Jämför även Tomassons kritik mot det angrepp som framfördes av samerepresentanter från Arvidsjaur, Arje
plog och Malå mot lappkommittén. Norrbottens-Kuriren 12/10 1920; SET 1920:4, s 31; Västerbottens Folkblad 
11/10 1920. Se även: Brev från Valdemar Lindholm till Carl Lindhagen, 6/11 1920. Carl Lindhagens 
arkivsamling, volym 31, SSA. 
204 L ET 1905:1, s 3. Se även: Dagsposten 23/7 1917; 25/7 1917. 
205 U meå Nya Tidning 3/8 1915. 
206 Protokoll fört vid sammanträde inför 1919 års lappkommitté med lappallmoge från Wilhelmina norra och 
södra lappbyar, 8-9/1 1920. YK 193:1, RA; SET 1919:1, s 2-3; 1920:1, s 1. Se även: Protokoll fört vid 
sammanträde med lappallmoge från Grans, Rans, Umbyns, Vapstens och Malå lappbyar, 12-13/1 1920, s 27. 
YK 193:1, RA. 
207 S ET 1919:1, s 4; 1919:3, s 17; 1920:2, s 17 (citat); 1920:3, s 22 och 26; 1921:1, s 3; 1921:3, s 20. 
208 SET 1919:4, s 22-23; 1920:4, s 28-29; 1922:3, s 18-20. 
209 För den första Suorvaregleringen och dess effekter på renskötseln, se: Handlingar i mål, Ans. D. 3/1919, 
Umeå tingsrätt, Miljödomstolen, Luleåkontoret arkiv. 
210 Brev från Torkel Tomasson till Carl lindhagen 8/3 1920. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 46, SSA; SET 
1918 provnummer, s 1-2; 1919:1, s 3; 1920:2, s 11-12 och 17-18; 1921:3, s 18-19; 1923:1, s 3. Telegrammen till 
stöd för Lindhagens motioner återfinns i: Carl Lindhagens arkivsamling, volym 59, SSA. 
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211 SET 1919:1, s 1; 1920:1, s 5- 6. 
212 SET 1931:2, s 12. 
213 Se till exempel SET 1919:2, s 9-10; 1919:3, s 16-19; 1919:4, s 24; 1920:1, s 6; 1921:4, s 29 och 31; 1922:2, s 
13; 1922:3, s 20-21. 
214 Se till exempel SET provnummer 1918, s 1. 
215 Se till exempel SET 1920:2, s; 16-17; 1921:2, s 14-16; 1922:1, s 2-4. 
216 Se till exempel SET 1919:1, s 3; 1919:2, s 10; 1920:4, s 32; 1922:3, s 21-22; 1922:4, s 32; 1923:1, s 8; 
1924:2, s 16; 1924:3, s 20-21; 1924:4, s 28. 
217 Skrivelse från lappfogde Ôs-terberg till landshövdingen i Norrbotten med yttrande över förslaget till ändring 
av renbeteslagen, 17/1 1917. Justitiedepartementets arkiv, konseljakter 11/3 1919, nr 1, RA; Remissyttrande av 
lappfogde Staaff rörande regeringens förslag till ändring av renbeteslagen, 22/1 1917. LJA, B 1:2, ÖLA; 
Skriv else från lappfogde Holm till landshövdingen i Norrbotten med yttrande över de föreslagna ändringarna i 
renheteslagen, 23/1 1917. LNNA, E 111:1, HLA; Utlåtande av länsstyrelsen i Norrbotten över förslaget till 
ändring av renbeteslagen, 29/1 1917. Justitiedepartementets arkiv, konseljakter 11/3 1919, nr 1, RA; 
Riksdagstryck 1917. Kungl. Maj:ts proposition nr 169, s 79-80. 
2I'* Promemoria med anledning av den förestående revisionen av lapplag, renmärkeslag och 
'nomadskolereglemente, uppgjord vid sammanträde mellan lappfogdarna i Norrbottens och Västerbottens län i 
Piteå den 20 till 24 september och den 28 till 30 oktober 1919. LNNA, F XI:6, HLA; Svenska lapparnas 
landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918, s 44. 
2,9 Yttrande av lappfogde Holm över 1919 års lappkommittés förslag till ny renbeteslag, 11/1 1924. 
Socialdepartementets arkiv, konseljakter 30/5 1924, nr 32, RA; Yttrande av lappfogde Österberg över 1919 års 
lappkommittés förslag till ny renbeteslag, 13/1 1924. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 30/5 1924, nr 32, 
RA; Yttrande av länsstyrelsen i Västerbotten över 1919 års lappkommittés förslag till ny renbeteslag, 26/1 1924. 
Socialdepartementets arkiv, konseljakter 30/5 1924, nr 32, RA; Yttrande av länsstyrelsen i Jämtland över 1919 
års lappkommittés förslag till ny renbeteslag, 31/1 1924. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 30/5 1924, nr 
32, RA; Yttrande av länsstyrelsen i Norrbotten över 1919 års lappkommittés förslag till ny renbeteslag, 18/1 
1924. NLL, A II c:2, HLA; Utdrag av protokoll hållet inför länsstyrelsen i Norrbotten, 18/1 1924. NLL, A II c:2, 
HLA. Lappfogdarna i Jämtland och Västerbotten understödde troligen den linje som förespråkades av respektive 
länsstyrelse. 
220 Protokoll fört vid sammanträde mellan lappfogdarna i Norrbottens och Västerbottens län i Piteå den 20-24 
september och 28-30 oktober 1919. LNNA, F XI:6, HLA; Promemoria med anledning av den förestående 
revisionen av lapplag, renmärkeslag och nomadskolereglemente, uppgjord vid sammanträde mellan 
lappfogdarna i Norrbottens och Västerbottens län i Piteå den 20 till 24 september och den 28 till 30 oktober 
1919. LNNA, F XI:6, HLA. Se även: Skrivelse från lappfogde Holm till lappfogde Bergström, 12/9 1917 och 
31/10 1917. LVA, E 1:5, HLA; Skrivelse från lappfogde Holm till landshövdingen i Norrbotten, 13/9 1917. 
LNNA, E 111:1, HLA; Skrivelse från lappfogde Bergström till länsstyrelsen i Norrbotten, 3/10 1917. LVA, B 1:3, 
HLA; Skrivelse från lappfogde Staaff till lappfogde Bergström, 11/11 1917. LVA, E 1:5, HLA; Skrivelse från 
lappfogde Bergström till lappfogde Staaff, 28/11 1917. LVA, B 1:3, HLA; Skrivelse från lappfogde Holm till 
Advokatfiskalämbetet i Stockholm, 6/12 1917. LNNA, E 111:1, HLA; Skrivelse från lappfogde Holm till 
landshövdingen i Norrbotten, 1/3 1918, 31/3 1918, 18/9 1918, 6/1 1919, 13/11 1919 och 19/12 1919. LNNA, E 
111:2, HL A; Skrivelse från lappfogde Holm till lappfogde Österberg, 24/4 1918. LVA, E 1:6, HLA; Skrivelse 
från lappfogde Bergström till lappfogde Holm, 21/6 1918. LVA, B 1:4, HLA; Skrivelse från lappfogde Holm till 
länsstyrelsen i Norrbotten, 5/3 1922 och 15/2 1923. LNNA, E 111:4, HLA ; Skrivelse från lappfogde Holm till 
regeringen, 14/9 1923. LNNA, E 111:4, HLA. 

Kapitel 5 
1 To rkel Tomasson i SET 1928:1, s 6. 
2 Se Figur 3. 
3 Se till exempel: Skrivelse från lappfogde Holm till länsstyrelsen i Norrbotten, 29/2 1924. NLL, D I b:l, HLA; 
Skrivelse från lappfogde Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 21/3 1924. NLL, D I b: 1, HLA; Skrivelse från 
regeringen till länsstyrelsen i Norrbotten angående anvisande av medel för beredande av lån åt fattiga lappar 
inom länet för inköp av renar, 25/4 1924. NLL, D I b: 1, HLA; Skrivelse från lappfogde Österberg till 
länsstyrelsen i Norrbotten, 2/5 1924. NLL, D I b: 1, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till Lennart 
Berglöf, 18/12 1941, Bilaga B. NLL, A II c:7, HLA. 
4 Manker (1947), s 459-529. 
5 A vskrift av skrivelse från länsstyrelsen i Västerbotten till regeringen, 8/5 1920. LVA, E 1:8, HLA; Avskrift av 
beslut av regeringen angående anvisande av medel till uppförande av vissa spärrningsgärden till förebyggande 
av skada av renar m.m., 24/3 1921. LVA, E 1:8, HLA; Yttrande av lappkommittén angående en skrivelse från 
nomadskolinspektör Bergström rörande anläggandet av vissa telefonledningar i Västerbotten, 6/2 1922. YK 
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193:3, RA; Promemoria rörande vissa åtgärder beträffande renskötseln i de tre nordligaste länen, av Erik 
Bergström. Odaterad men troligen skriven 1924, s 4-5. YK 1768:4, RA; Avskrift av beslut av regeringen 
angående anvisande av medel till utförande av vissa renstängsel m.m., 19/11 1926. Socialdepartementets arkiv, 
konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA; SET 1925:2, s 13; 1925:3, s 22; 1926:1, s 4. Svårigheterna att bevaka riks-
gränsen varierade och i vissa områden var svårigheterna att hålla renarna från de norska markerna mycket stora. 
Den sydligaste lappbyn, Idre, befann sig i en speciellt utsatt position ur detta perspektiv. Trots att renbetes
markerna här var mycket goda strävade länsstyrelsen i Jämtland ändå att helt avveckla renskötseln i området 
eftersom en bevakning av gränsen mot Norge betraktades som i det närmaste omöjlig. Se SET 1926:1, s 2-4; 
1926:3, s 21; 1929:4, s 31; 1930:2, s 10 och 13-14. 
6 Problemen i Arjeplogsområdet kommer att utvecklas vidare längre fram i detta kapitel. 
7 SFS 1925:181. Lag angående minskning i vissa fall av renantalet inom lappby. Denna lag behandlas utförli
gare längre fram i detta kapitel. 
8 Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 30/10 1926. NLL, A II c:2, HLA; Protokoll, 
fört vid sammanträde med Rautasvuoma och Kaalasvuoma lappar, 28/11 1926. LNNA, A:l, HLA; Avskrift av 
Ekonomisk Tablå över likvideringen av de höskador vilka förorsakats av renar hösten 1926 skriven av Frans 
Grym, 12/2 1927. LNNA, E 111:6, HLA; Rapport till landshövdingen i Norrbotten från lappfogde Pappila med 
anledning av svårigheterna för renskötseln inom Norrbottens norra distrikt under innevarande vinter, 30/4 1930. 
NLL, G XXVIL2, HLA; Skrivelse från lappfogde Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 31/10 1934. LNNA, B 
1:4, HLA; Odaterat P. M. rörande uppgörelser under sistförflutna åren av genom renar förorsakade höskador, 
troligen skrivet 1934 eller 1935, s 1-17. YK 1768:5, RA; SET 1926:4, s 32; 1927:1, s 3; 1929:4, s 32: 1930:1, s 
2-3. Angående 1929 års skador, se även handlingarna rörande skadeståndskrav i: NLL, D I b:6, HLA. Även 
hösten 1923 inträffade liknande skador, men av en mindre omfattning, se: Skrivelse från lappfogde Holm till 
länsstyrelsen i Norrbotten, 4/3 1924. LNNA, E 111:5, HLA. 
9 Uttalande av lappfogde Holm refererat i SET 1927:2, s 11-12. Se även: Protokoll, fört vid sammanträde med 
Rautasvuoma och Kaalasvuoma lappar, 28/11 1926. LNNA, A:l, HLA; Skrivelse från Ragnar Sundberg till 
landshövdingen i Norrbotten angående avvecklingen av de stora höskador som inträffat i Jukkasjärvi och 
Gellivare socknar hösten 1926, 29/12 1926. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA. 
10 Rapport till landshövdingen i Norrbotten från lappfogde Pappila med anledning av svårigheterna för 
renskötseln inom Norrbottens norra distrikt under innevarande vinter, 30/4 1930. NLL, G XXVII:2, HLA. 
11 Ibid; Rapport om renbevakningen hösten 1929 och vintern 1929-1930 inom Rautasvuoma fjällappby, bilaga 
till skrivelse från lappfogde Pappila till landsfiskalen i Kiruna distrikt, 26/9 1930. LNNA, B 1:2, HLA. Se även: 
Om Rautasvuomas höstflyttning 1929 skrivet av lappfogdeassistent Erik Hedbäck, odaterad men troligen skriven 
1930. LNNA, B 1:2, HLA. Hedbäck ville här att två renskötargrupper inom lappbyn som han menade hade varit 
särskilt försumliga skulle "ordentligt fa på huden." 
12 Yttrande från lappfogde Pappila till länsstyrelsen i Norrbotten med anledning av herr Grapensons motion nr 
379 i Andra kammaren 1930, 8/3 1930. LNNA, B 1:2, HLA. 
13 Se till exempel SET\924:\, s 7-8; 1924:3, s 18-19; 1925:2, s 12; 1925:3, s 19; 1926:1, s 4-5; 1927:2, s 10-11; 
1927:3, s 19-20; 1928:2, s 12; 1928:4, s 27; 1929:3, s 21; 1929:4, s 31. 
14 Koncept till skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till socialministern, 19/10 1922, NLL, A II c:l, HLA. 
15 R iksdagstryck 1925. Kungl. Maj:ts proposition nr 225; Riksdagstryck 1925. Kungl. Maj.ts proposition nr 226; 
Riksdagstryck 1925. Första lagutskottets utlåtande nr 36; Riksdagstryck 1925. Första lagutskottets utlåtande nr 
37; Riksdagstryck 1925. Riksdagens skrivelse nr 305; Riksdagstryck 1925. Riksdagens skrivelse nr 306; SFS 
1926:1. Lag innefattande bestämmelser i anledning av konventionen den 9 maj 1925 mellan Sverige och 
Finland angående renar i gränsområdena', SFS 1926:3. Kungl. Maj. ts kungörelse innefattande bestämmelser i 
anledning av konventionen den 9 maj 1925 mellan Sverige och Finland angående renar i gränsområdena. 
16 SOU 1924:58. Fattigvården bland lapparna. Avdelning I. Stockholm 1924, s iii; SOU 1924:59. Fattigvården 
bland lapparna. Avdelning II. Lapparnas beskattning. Stockholm 1924, s 2; Skrivelse från Johan Widén till 
socialministern, 7/11 1927. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 2/3 1928, nr 48, RA; SOU 1927:25. 
Förslag angående de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige m.m. Stockholm 1927, s 5. 
17 D et av regeringen beslutade beloppet var 1.200 riksdaler banko, vilket ungefär motsvarar 1.800 kronor. 
18 YK 1767:1, RA; P.M. angående det särskilda statsanslaget för understöd bland lapparna, skrivet av 
lappkommitténs sekreterare Philip Aastrup, 5/1 1923, s 3-5 och 7-12. YK 193:3, RA; SOU 1924:58, s 5-11 och 
19-33; Thomasson (1990), s 807-809. 
19 P.M. angående det särskilda statsanslaget för understöd bland lapparna, skrivet av lappkommitténs sekreterare 
Philip Aastrup, 5/1 1923, s 11-17. YK 193:3, RA; SOU 1924:58, s 50-74 och 82-115. Angående de samiska 
ålderdomshemmen, se även: Lapska ålderdomshem. Redogörelse för de lapska ålderdomshemmen i Jokkmokk 
och Arjepluog m. m. Luleå 1924. 
20 SOU 1924:58, s 46-48 och 116-120. 
21 Ib id, s 118. Kursiverat av författaren. 
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22 SOU 1924:59, s 5-32 (citat s 27); Sjölin, s 41-48 och 93-98; Thomasson (1990), s 817. Lars Thomasson har 
även behandlat utredningen i Samefolket, se: Sf 1988:9, s 24-26. För renskötarna i Jämtland avskaffades lapp
skatten genom beslut 1893. Hur beskattningen av samerna har utvecklats under äldre tid har behandlats av Roger 
Kvist. Se: Kvist (1989), uppsats IV. 
23 Riksdagstryck 1927. Kungl. Maj:ts proposition nr 108; Riksdagstryck 1927. Statsutskottets utlåtande nr 133; 
Riksdagstryck 1927. Riksdagens protokoll, Andra kammaren nr 38, s 64-72; Riksdagstryck 1927. Riksdagens 
protokoll, Första kammaren nr 36, s 127; SFS 1927:277. Kungl. Maj:ts kungörelse angående statsbidrag till 
fattigvård och barnavård för lappar; Thomasson (1990), s 809-811 Angående lappfogdarnas uppgifter rörande 
fattigvården, se: Förslag till instruktioner för lappfogdarna i fattigvårdsfrågor. Socialdepartementets arkiv, 
konseljakter 16/3 1928, nr 30; SOU 1931:18, s 260. 
24 S FS 1928:379. Taxeringsförordning. Se framför allt §§ 26, 41, 56, 83 och 87. Se även: SFS 1928:372. Kungl. 
Maj.ts förordning om upphävande i viss del av förordningen den 27 juni 1927 (nr 307) om särskilda grunder för 
utgörande av kommunalutskylder för åren 1928 och 1929 m. m. samt om upphävande av den så kallade 
lappskatten i Västerbottens och Norrbottens län; Sjölin, s 101-102. 
25 Yttrande av lappfogde Staaff till länsstyrelsen i J ämtland angående samernas fattigvårdsfråga, 1/3 1922, YK 
1767:1, RA; Yttrande av länsstyrelsen i Jämtland till 1919 års lappkommitté angående samernas 
fattigvårdsfråga, 29/4 1922. YK 1767:1, RA; Yttrande av lappfogde Holm till länsstyrelsen i Norrbotten över 
Philip Aastrups PM rörande lappfattigvården, 15/2 1923. YK 1767:1, RA; Yttrande av länsstyrelsen i Norrbotten 
till regeringen över Philip Aastrups PM rörande lappfattigvården, 28/2 1923. YK 1767:1, RA; Yttrande av 
länsstyrelsen i Västerbotten till regeringen över Philip Aastrups PM rörande lappfattigvården, 5/3 1923 (citat). 
YK 1767:1, RA. Se även: Avskrift av promemoria rörande lagstiftningsåtgärder till förebyggande av 
renstammens alltför starka ökning, sammanställd av de föredragande i lappfrågor i Norrbotten och Västerbotten 
samt samtliga lappfogdar, 26/4 1926. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA. 
26 Yttrande av länsstyrelsen i Jämtland till 1919 års lappkommitté angående samernas fattigvårdsfråga, 29/4 
1922. YK 1767:1, RA; P. M. rörande en förberedande inventering av tillgången inom Norrbotten på lämplig 
mark, från vilken lägenheter åt lappar skulle kunna upplåtas, 12/5 1925. Jordbruksdepartementets arkiv, 
konseljakter 2/3 1928, nr 48, RA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen, 5/9 1925. NLL, A II 
c:2, HLA; Avskrift av skrivelse från lappfogde Holm till länsstyrelsen i Norrbotten, 16/1 1926. 
Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA; Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i 
Norrbottens län, 6/2 1926 och 10/4 1926. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA; Utdrag 
av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 30/10 1926. NLL, A II c:2, HLA; Utdrag av protokoll, 
hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 29/10 1927. NLL, D I b:4, HLA; Yttrande av länsstyrelsen i 
Norrbotten till regeringen rörande betänkande och förslag angående upplåtelse av mark för bosättning åt lappar 
m.m., 31/12 1927. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 2/3 1928, nr 48, RA; Yttrande av länsstyrelsen i 
Jämtland till regeringen rörande betänkande och förslag angående upplåtelse av mark för bosättning åt lappar 
m.m., 31/12 1927. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 2/3 1928, nr 48, RA; Östersunds-Posten 15/9 
1917. 
27 Betänkande och förslag angående upplåtelser av mark för bosättning åt lappar m.m., av Johan Widén, 7/11 
1927, s 13-30. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 2/3 1928, nr 48, RA. 
28 Betänkande och förslag angående upplåtelser av mark för bosättning åt lappar m.m., av Johan Widén, 7/11 
1927, s 30-39. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 2/3 1928, nr 48, RA. 
29 Yttrande av länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen rörande betänkande och förslag angående upplåtelse av 
mark för bosättning åt lappar m.m., 31/12 1927. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 2/3 1928, nr 48, 
RA. 
30 Yttrande av länsstyrelsen i Jämtland till regeringen rörande betänkande och förslag angående upplåtelse av 
mark för bosättning åt lappar m.m., 31/12 1927. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 2/3 1928, nr 48, 
RA; Yttrande av länsstyrelsen i Västerbotten över betänkande och förslag angående upplåtelser av mark för 
bosättning åt lappar, 2/1 1928. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 2/3 1928, nr 48, RA. Se även: 
Yttrande av lappfogde Staaff till länsstyrelsen i Jämtland över förslag angående upplåtelser av mark för 
bosättning åt lappar m.m., 12/12 1927. LJA, B 1:2, ÖLA. 
31 Riksdagstryck 1928. Kungl. Maj:ts proposition nr 206; Riksdagstryck 1928. Motioner i Första kammaren, nr 
313; Riksdagstryck 1928. Jordbruksutskottets utlåtande nr 60; Riksdagstryck 1928. Riksdagens protokoll, Första 
kammaren nr 32, s 107-108; Riksdagstryck 1928. Riksdagens protokoll, Andra kammaren nr 35, s 81-84; SFS 
1928:314. Kungl. Maj.ts kungörelse angående grunder för upplåtelse åt lappar av lägenheter å kronomark. 
32 SOU 1927:25, s 7,-9, 43-46 och 52-53; Amft, Andrea (1998b), "Silent in the Church: Sami Women in 
reindeer-herding Society 1886-1996", i Frånberg, Gun-Mari (ed), The Social Construction of Gender in 
Different Cultural Contexts: Articles written by Researchers in Australia, Finland, Norway, Russia, Sweden and 
the USA. Östersund/Stockholm, s 28-36; Amft (2000), s 75-80 och 106-114; Cramér & Prawitz, s 42. 
33 Innebörden av lapprivilegiet tolkas på ett mycket uttrycksfullt sätt av lappfogde Malmström. Se: Malmström, s 
3-8. 
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34 Ruong (1982), s 187-188 (citat s 188). 
35 Thomasson, Lars (1986b), "Med samernas egna röster...", i Svenska Turistföreningen 100 år. Årsbok 1986, 
Stockholm, s 284-288 (citat s 284-285). Thomasson talar här explicit om den rennäringslag som kom 1971, men 
hans resonemang berör den grundläggande uppdelningen av samerna vilken skedde genom 1928 års renbeteslag. 
Se även: Thomasson (2000c), s 28-39. 
36 SOU 1927:25, s 12-13, 22-23, 55-56 och 69-71. 
37 SOU 1927:25, s 9. Se även s 51. 
38 Avskrift av promemoria rörande lagstiftningsåtgärder till förebyggande av renstammens alltför starka ökning, 
sammanställd av de föredragande i lappfrågor i Norrbotten och Västerbotten samt samtliga lappfogdar, 26/4 
1926. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA; Avskrift av skrivelse från Erik Marks von 
Wiirtemberg till socialministern, 28/4 1926. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA; 
Riksdagstryck 1928. Kungl. Maj:ts proposition nr 43, s 41. Förslagen från länsstyrelserna behandlas vidare i 
avdelningen som tar upp Lagen om tvångsminskning av renar. 
39 SOU 1927:25, s 71. 
40 SOU 1927:25, s 8 och 50-51. Genom Widéns betänkande kom den skogsrenskötsel som bedrevs nedanför 
lappmarksgränsen i Norrbotten att bli legaliserad. Denna så kallade koncessionsrenskötsel bedrevs genom att en 
renskötare fick söka tillstånd för att bedriva renskötsel i e tt visst område. Detta tillstånd var emellertid tidsbe
gränsat och skulle därför förnyas med jämna mellanrum. I övrigt gällde vissa speciella bestämmelser för denna 
typ av renskötsel. Bland annat räknades de svenska skötesrenägarna som medlemmar i lappbyn. Se SOU 
1927:25, s 28-29 och 74-78. 
41 SOU 1927:25, s 14-15 och 56-59. 
42 Utlåtande från lappfogde Staaff till länsstyrelsen i Jämtland över förslag till lag om de svenska lapparnas rätt 
till renbete i Sverige, 15/11 1927. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA; Underdånigt 
utlåtande från länsstyrelsen i Jämtland över förslag till lag om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige 
med mera, 3/12 1927. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA; Utlåtande av länsstyrelsen 
i Västerbottens län angående förslag till lag angående de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige, 5/12 1927. 
Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA. Lappfogden i Västerbotten framförde däremot 
endast vissa begränsade synpunkter på lagförslaget. Se: Yttrande av lappfogde Lindström till länsstyrelsen i 
Västerbotten över förslag angående de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige m.m., 14/11 1927. LVA, B 
1:8, HLA. 
43 Utlåtande från länsstyrelsen i Norrbotten över förslag till lag om de svenska lapparnas rätt till renbete i 
Sverige, 30/11 1927. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA; Utdrag av protokoll, hållet 
inför länsstyrelsen i Norrbotten, 30/11 1927. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA; Se 
även: P. M. till Hovrättsrådet Hilding Forssman skrivet av Ragnar Sundberg, 5/1 1928. NLL, A II c:3, HLA. 
44 Riksdagstryck 1928. Kungl. Maj:ts proposition nr 43; Riksdagstryck 1928. Motioner i Första kammaren, nr 
278; Riksdagstryck 1928. Motioner i Första kammaren, nr 279; Riksdagstryck 1928. Motioner i Andra 
kammaren, nr 457; Riksdagstryck 1928. Första lagutskottets utlåtande nr 29; Riksdagstryck 1928. Riksdagens 
protokoll, Första kammaren nr 32, s 109-115; Riksdagstryck 1928. Riksdagens protokoll, Andra kammaren nr 
35, s 84-110; SFS 1928:309. Se även: SFS 1928:310. Lag om renmärken. 
45 Mörkenstam (1999b), kapitel 5 (citat s 150). 
46 Yttrande från lappfogde Holm till länsstyrelsen i Norrbotten över landshövding Widéns utredningar rörande 
lapparnas fattigvård och därmed sammanhängande fråga om lapparnas beskattning, 28/2 1925, s 1. LNNA, E 
111:5, HLA; Yttrande av lappfogde Staaff till länsstyrelsen i Jämtland över landshövding Widéns förslag i fråga 
om ordnandet av fattigvården bland lapparna och lapparnas beskattning för renskötsel, 20/3 1925. LJA, B 1:2, 
ÖL A; Riksdagstryck 1927. Kungl. Maj:ts proposition nr 108; Sjölin, s 99-101. 
47 Riksdagstryck 1928. Kungl. Maj:ts proposition nr 206; Yttrande av länsstyrelsen i N orrbotten till regeringen 
rörande betänkande och förslag angående upplåtelse av mark för bosättning åt lappar m.m., 31/12 1927. 
Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 2/3 1928, nr 48, RA; Yttrande av länsstyrelsen i Jämtland till 
regeringen rörande betänkande och förslag angående upplåtelse av mark för bosättning åt lappar m.m., 31/12 
1927. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 2/3 1928, nr 48, RA; Yttrande av länsstyrelsen i Västerbotten 
över betänkande och förslag angående upplåtelser av mark för bosättning åt lappar, 2/1 1928. 
Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 2/3 1928, nr 48, RA. 
48 Utlåtande från lappfogde Staaff till länsstyrelsen i Jämtland över förslag till lag om de svenska lapparnas rätt 
till renbete i Sverige, 15/11 1927. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA; Utlåtande från 
länsstyrelsen i Norrbotten över förslag till lag om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige, 30/11 1927. 
Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA; Underdånigt utlåtande från länsstyrelsen i 
Jämtland över förslag till lag om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige med mera, 3/12 1927. 
Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA; Sjölin, s 168. I propositionen hänvisas också 
endast till att samer i Västerbotten blivit hörda över betänkandet. Se: Riksdagstryck 1928. Kungl. Maj:ts 
proposition nr 43, s 43. 
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49 Protokoll, fört vid extra sammanträde med nomadlapparna i Rans och Umbyns lappbyar, 3/11 1927. 
Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA; Protokoll, fört vid extra sammanträde med 
nomadlapparna i Vapstens lappby, 4/11 1927. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA; 
Protokoll, fört vid extra sammanträde med skogslapparna i Malå lappby, 11/11 1927. Socialdepartementets 
arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA; Utlåtande av länsstyrelsen i Västerbottens län angående förslag till lag 
angående de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige, 5/12 1927. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 
20/1 1928, nr 31, RA. De synpunkter mot lagförslaget som framfördes vid mötena med lappbyarna var mycket 
likartade. Detta tyder på att frågorna hade diskuterats mellan lappbyarna i förväg. 
50 Protokoll, fört vid extra sammanträde med skogslapparna i Malå lappby, 11/11 1927. Socialdepartementets 
arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA; Skrivelse från renskötare i Malå skogslappby, 27/12 1927. 
Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA. 
51 S ET 1925:1, s 2-3; 1925:2, s 10-12; 1925:3, s 18-19. 
52 SET 1925:2, s 12-13; Thomasson (1990), s 817-818. Se även: Yttrande av lappfogde Staaff till länsstyrelsen i 
Jämtland över landshövding Widéns förslag i fråga om ordnandet av fattigvården bland lapparna och lapparnas 
beskattning för renskötsel, 20/3 1925. LJA, B 1:2, ÖLA. 
53 Yttrande från lappfogde Holm till länsstyrelsen i Norrbotten över landshövding Widéns utredningar rörande 
lapparnas fattigvård och därmed sammanhängande fråga om lapparnas beskattning, 28/2 1925, s 4. LNNA, E 
111:5, HL A. 
54 SET 1927:2, s 15. 
55 SET 1929:1, s 2-4. 
56 S ET 1929:1, s 2-4; 1929:2, s 13-14; 1929:3, s 20-21. 
57 De viktigaste artiklarna där denna fråga tas upp före Widéns betänkanden är SET 1925:4, s 26-28, skriven av 
Erik Bergström; SET 1926:1, s 6-7, skriven av Jonas Åhrén; SET 1926:4, s 30-32, skriven av Tomasson. 
58 SE T 1927:4, s 26-27. 
59 SET 1927:4, s 26-28. Se även: Brev från Torkel Tomasson till Carl Lindhagen, 2/3 1928 och 6/3 1928. Carl 
Lindhagens arkivsamling, volym 46, SSA; SET 1928:1, s 6-7; Riksdagstryck 1928. Motioner i Första kammaren, 
nr 313, s 6-7. Det senare rör ett brev som Lindhagen citerar från i sin motion rörande samernas kolonisations
fråga. Där framförs en stark misstro mot lappväsendets vilja att motverka och lindra renbeteslagens negativa 
bestämmelser med en aktiv satsning på jordbrukets område. Lindhagen namnger inte författaren, men formule
ringarna och innehållet antyder att det troligen rör sig om Tomasson. Brevet har dock inte kunnat återfinnas i 
Carl Lindhagens arkivsamling. 
60 SET 1927:4, s 28. Kursiverat i originalet. 
61 Brev från Torkel Tomasson till Carl Lindhagen, 5/4 1928. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 150, SSA; 
SET 1927:4, s 28; 1928:1, s 2-5. 
62 B rev från Torkel Tomasson till Carl Lindhagen, 2/3, 6/3 och 28/4 1928. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 
46, SSA; Brev från Torkel Tomasson till Carl Lindhagen, 5/4 1928. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 150, 
SSA; Riksdagstryck 1928. Motioner i Första kammaren, nr 278; Riksdagstryck 1928. Motioner i Första 
kammaren, nr 313. 
63 Protokoll förd över sammanträde med lappar från olika trakter af Jämtland och Härjedalen, 16/3 1928. Carl 
Lindhagens arkivsamling, volym 150, SSA; Odaterad skrivelse från Kristoffer Laula med flera samer från 
Vapstens lappby, skriven 1928. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 150, SSA; Protokoll hållet vid möte med 
skogssameh ni Grannäs Malå, 14/4 1928. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 150, SSA; SET 1928:1, s 7; 
1928:2, s 10-12; 1928:3, s 19. Jonas Åhrén ansåg att Widéns betänkande var ett klart avsteg från lapp
kommitténs förslag. Se: Rensund (1986), s 117. 
64 Protokoll, fört vid extra sammanträde med skogslapparna i Malå lappby, 11/11 1927. Socialdepartementets 
arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA; Skrivelse från renskötare i Malå skogslappby, 27/12 1927. 
Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA. 
65 Brev från Tomas Jonsson Stinnerbom till Sven Hallström, 14/8 1933. Sven Hallströms arkivsamling, 
rättegångshandlingar akt A 280, FRAU. När konventionen trädde i kraft tycks det även ha funnits en viss oro 
bland Västerbottenssamerna för hur den skulle komma att fungera. Se: Skrivelse från lappfogde Lindström till 
landshövdingen i Västerbotten, 4/2 1923. LVA, B 1:6, HLA. 
66 Skrivelse från lappfogde Staaff till länsstyrelsen i Jämtland, 5/4 1928. LJA, B 1:2, ÖLA; Skrivelse från 
lappfogde Nilsson till landshövdingen i Jämtland, 29/11 1930. LJA, B 1:2, ÖLA. Se även: Utlåtande från 
länsstyrelsen i Jämtland till regeringen över konventionen den 5 februari 1919 mellan Sverige och Norge, 17/2 
1919. YK 1292:1, RA; Utlåtande från 1919 års lappkommitté rörande lappfogdarnas löneförmåner, 4/12 1920. 
YK 193:3, RA. 
67 S ET 1930:3, s 20. 
68 Skrivelse från tillförordnade landssekreteraren Ragnar Sundberg till landshövdingen i Norrbotten, 30/1 1926. 
NLL, A II c:2, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till länsstyrelsen i Västerbotten, 10/3 1926. NLL, 
A II c:2, HLA. 
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69 Skrivelse från tillförordnade landssekreteraren Ragnar Sundberg till landshövdingen i Norrbotten, 30/1 1926. 
NLL, A II c:2, HLA; Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 1/3 1926. NLL, A II c:2, 
HL A; Avskrift av föreläggande för Per Gustafsson Idivuoma att med sina renar flytta från Lainiovuoma, 3/3 
1926. NLL, D I b:3, HLA; Skrivelse från Per Gustavsson Idivuoma till landshövdingen i Norrbotten, 11/3 1926. 
Denna var skriven av Aug. Lundberg, Lannavaara. NLL, D I b:3, HLA; Skrivelse från lappfogde Holm till 
länsstyrelsen i Norrbotten, 4/5 1926. NLL, D I b :3, HLA; Avskrift av skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten 
till Per Gustafsson Idivuoma, 6/5 1926. LNNA, E 111:6, HLA;. 
70 Skrivelse från lappfogde Holm till overretssakföraren Corn. Holmboe, 18/8 1927. LNNA, E 111:6, HLA. 
71 Skrivelse från lappfogde Holm till länsstyrelsen i Norrbotten, 10/10 1926. NLL, D I b:3, HLA; Föreläggande 
till Per Gustafsson Idivuoma, 30/10 1926. NLL, D I b:4, HLA; Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i 
Norrbottens län, 12/1 1927. NLL, A II c:3, HLA; Skrivelse från lappfogde Holm till länsstyrelsen i Norrbotten, 
21/2 1927. NLL, D I b:4, HLA; Skrivelse från lappfogde Holm till länsstyrelsen i Norrbotten, 9/4 1927. LNNA, 
E 111:6, HLA; Skrivelse från lappfogde Holm till overretssakföraren Corn. Holmboe, 18/5 1928. LNNA, E 111:7, 
HLA; Brev från Per Gustafsson Idivuoma till landshövdingen i Norrbotten, 20/6 1928. NLL, D I b:5, HLA; 
Översättning från finskan av brev från Per Gustavsson Idivuoma till länsassessor Sundberg, 11/4 1929. NLL, D I 
b:6, HLA; Odaterat P. M. rörande dislokationen av nordlappar med renar till sydligare distrikt i länet samt utom 
länet, troligen skriven 1931. NLL, G XXVIL2, HLA; Skrivelse från lappfogde Österberg till länsstyrelsen i 
Norrbotten, 5/2 1931. NLL, D I b:9, HLA; Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 27/3 
1931. NLL, A II c:4, HLA; Skrivelse från lappfogde Cederberg till landshövdingen i Västerbotten, 15/10 1931. 
LVA, B 1:10, HLA. Se även: SET 1942:2, s 20. 
72 Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 1/3 1926. NLL, A II c:2, HLA; Avskrift av 
föreläggande för Olof Tomasson Sunna att med sina renar flytta från Saarivuoma, 3/3 1926. NLL, D I b:3, HLA; 
Skrivelse från lappfogde Holm till länsstyrelsen i Norrbotten, 10/10 1926. NLL, D I b:3, HLA; Skrivelse från 
länsstyrelsen i Norrbotten till socialdepartementet, 31/12 1926. NLL, A II c:2, HLA; Utdrag av protokoll, hållet 
inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 12/1 1927. NLL, A II c:3, HLA; Skrivelse från lappfogde Holm till 
länsstyrelsen i Norrbotten, 29/1 1927. LNNA, E 111:6, HLA; Beslut från socialdepartementet i fråga om 
framställning av O. Tomasson Sunna angående befrielse från åläggande att med sina renar flytta till Rans 
lappby, 4/2 1927. NLL, D I b:4, HLA. Jag har inte kunnat finna Sunnas skrivelse till regeringen i det genom
gångna materialet. 
73 Skrivelse från lappfogde Holm till länsstyrelsen i Norrbotten, 10/10 1926. NLL, D I b:3, HLA; Utdrag av 
protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 12/1 1927. NLL, A II c:3, HLA; Skrivelse från lappfogde 
Holm till länsstyrelsen i Norrbottens län, 28/1 1927. LNNA, E 111:6, HLA ; Skrivelse från lappfogde Holm till 
länsstyrelsen i Norrbotten, 9/4 1927. LNNA, E 111:6, HLA ; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till Olof 
Tomas Nilsson Partapuoli, 14/11 1928. NLL, A II c:3, HLA; Odaterat P. M. rörande dislokationen av nordlappar 
med renar till sydligare distrikt i länet samt utom länet, troligen skriven 1931. NLL, G XXVIL2, HLA; Skrivelse 
från lappfogde Pappila till länsstyrelsen i N orrbotten, 23/2 1931. NLL, A II c:4, HLA; Handskrivet protokoll 
över sammanträde hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 24/2 1931. NLL, A II c:4, HLA; Föreläggande till 
Olof Tomas Nilsson Partapuoli att med sina renar flytta till Vilhelmina södra lappby, 24/2 1931. NLL, A II c:4, 
HLA; Skrivelse från lappfogde Cederberg till landshövdingen i Västerbotten, 8/7 1931 och 15/10 1931. LVA, B 
1:10, HLA; SET 1931:3, s 19. Se även: Partapouli, Thomas (1973), "Minnen", i Västerbotten 1973, s 85-88. 
74 S krivelse från lappfogde Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 12/10 1926. NLL, D I b:3, HLA; Brev från 
Per Persson Bals till landshövding Malm, 19/12 1926. NLL, D I b:3, HLA; Skrivelse från lappfogde Österberg 
till länsstyrelsen i Norrbotten, 31/12 1926. NLL, D I b:3, HLA; Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i 
Norrbottens län, 12/1 1927. NLL, A II c:3, HLA; Brev från Per Persson Bals till landshövdingen i Norrbotten, 
26/3 1927. NLL, D I b:4, HLA; Odaterat P. M. rörande dislokationen av nordlappar med renar till sydligare 
distrikt i länet samt utom länet, troligen skriven 1931. NLL, G XXVIL2, HLA; Skrivelse från lappfogde 
Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 5/2 1931. NLL, D I b:9, HLA; Skrivelse från lappfogde Cederberg till 
landshövdingen i Västerbotten, 8/7 1931 och 15/10 1931. LVA, B 1:10, HLA. 
75 Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, s 225-232 (citat s 225-226). Se även: Bals, s 56. 
76 Skrivelse från lappfogde Österberg till Gustav Park, 20/1 1924 (någon adressat är inte utskriven på konceptet, 
men av innehållet framgår att den riktar sig till Park). NLL, G XXIX: 1, HLA; Skrivelse från lappfogde 
Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 5/4 1924. NLL, D I b: 1, HLA. 
77 I Tuorpons lappby hade renskötarna ställt sig negativa till inflyttning av samer från Karesuando redan före 
tvångsförflyttningarna inleddes med hänvisning till att sommarbetesmarkerna var otillräckliga. När de första 
flyttningarna blev aktuella 1919 vidhöll renskötarna i denna by sitt motstånd mot att ta emot Karesuandosamer. 
Se: Protokoll fört vid sammanträde med Jokkmokkslapparna, 1/2 och 3/2 1917. NLL, G XXVIL2, HLA; 
Protokoll fört vid sammanträde med Jokkmokkslapparna, 12/4 1919. NLL, G XXVIL2, HLA. Trots detta ge
nomfördes tvångsförflyttningar av Karesuandosamer även till Tuorpon, om än i mindre skala än till Sirkas. 
Sammanlagt tilläts sju familjer från Karesuando flytta till byn. Se: Förteckning över renskötande hushåll, som i 
samband med tillkomsten av renbeteskonventionen år 1919 mellan Sverige och Norge överflyttats från 
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Könkämä, Lainiovuoma, Saarivuoma och Talma lappbyar till sydligare lappbyar i Norrbottens län samt till 
Västerbottens län, sammanställd av Erik Hedbäck, 18/9 1937. LNNA, F XI:4, HLA. 
78 Länsstyrelsens i Norrbottens län resolution på särskilda från lapparna Henrik Henriksson Kuhmunen, Nils 
Henriksson Kuhmunen med flera från Lainiovuoma och Könkämä byalag till länsstyrelsen inkomna ansökningar 
om tillstånd att med sina renar inflytta till Jockmocks eller Arjeplogs socknar, 14/7 1920. LNNA, E 111:1, HLA; 
Länsstyrelsens i Norrbottens län resolution uppå en av Kristina Persdotter Utsi gjord ansökan om tillstånd att 
med sina renar få flytta till Sirkas lappby i Jokkmokks socken, 14/3 1922. LNNA, E II:lb, HLA; Länsstyrelsens 
i Norrbottens län resolution på en av Olov Tomasson Sunna gjord ansökan om tillstånd att med sina renar fa 
flytta till Jockmocks socken, 14/3 1922. LNNA, E II: lb, HLA; Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i 
Norrbottens län, 13/11 1922 och 5/2 1923. NLL, A II c:l, HLA; Marainen (1996), s 74-76. Undantagsvis kunde 
länsstyrelsen besluta mot lappfogdens rekommendation. Detta skedde dock även emot den åsikt som framförts 
av lappbyn. Se: Länsstyrelsen i Norrbottens län resolution på särskilda av lappmännen Lars Persson Juuso och 
Henrik Nils Tomma från Karesuando gjorda ansökningar om tillstånd att med sina familjer och renar inflytta till 
Luokta - Mahasvuoma byalag i Arjepluogs socken, 11/1 1922, NLL, G XXIX:2, HLA; Skrivelse från lappfogde 
Holm till länsstyrelsen i Norrbotten, 10/6 1922. LNNA, E II: lb, HLA. 
79 Skrivelse från lappfogde Lindström till landshövdingen i Västerbotten, 14/8 1925. LVA, B 1:7, HLA; 
Telegram från landshövdingen i Västerbotten till landshövdingen i Norrbotten, 10/10 1925. NLL, A II c:2, HLA; 
Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 10/10 1925. NLL, A II c:2, HLA; Odaterat P.M. 
rörande renantalet i de fyra nordligaste lappbyarna i Norrbotten, troligen skrivet 1926. Socialdepartementets 
arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till länsstyrelsen i Västerbotten, 
10/3 1926. NLL, A II c:2, HLA; Promemoria rörande överflyttningen av renskötare från Karesuando till 
Västerbotten undertecknad av samtliga lappfogdar, 26/4 1926. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 
1928, nr 31, RA; Skrivelse från landshövdingen i Västerbotten till landshövdingen i Norrbotten, 3/9 1926. NLL, 
D I b:3, HLA; Skrivelse från lappfogde Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 10/9 1926. NLL, D I b:3, HLA; 
Skrivelse från lappfogde Lindström till länsstyrelsen i Västerbotten, 22/9 1926. LVA, B 1:7, HLA; Skrivelse från 
länsstyrelsen i Västerbotten till länsstyrelsen i Norrbotten, 9/10 1926. NLL, D I b:3, HLA; Resolution från 
länsstyrelsen i Jämtland angående tillstånd för vissa renskötare från Könkämä att få inflytta till Jämtlands län, 
4/2 1927. NLL, D I b:4, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Jämtland till landshövdingen i Norrbotten, 5/2 1927. 
NLL, D I b:4, HLA; Skrivelse från landshövdingen i Västerbotten till lappfogde Lindström, 25/2 1927. LVA, E 
1:10, HLA; Två yttranden av lappfogde Lindström till landshövdingen i Västerbotten över besvär av renskötare i 
Grans och Rans lappbyar över inflyttningen av Karesuandosamer, 21/12 1928. LVA, B 1:8, HLA; Avskrift av 
två skrivelser från länsstyrelsen i Norrbotten till länsstyrelsen i Västerbotten, 27/12 1928. NLL, A II c:3, HLA; 
Skrivelse från lappfogde Cederberg till landshövdingen i Västerbotten, 11/11 1930. LVA, B 1:9, HLA; 
Förteckning över renskötande hushåll, som i samband med tillkomsten av renbeteskonventionen år 1919 mellan 
Sverige och Norge överflyttats från Könkämä, Lainiovuoma, Saarivuoma och Talma lappbyar till sydligare 
lappbyar i Norrbottens län samt till Västerbottens län, sammanställd av Erik Hedbäck, 18/9 1937, LNNA, F 
XI:4, HLA; SET 1926:2, s 11-12; 1926:3, s 20; 1926:4, s 32. 
80 Årsberättelse från Norrbottens norra lappfogdedistrikt år 1920, 31/10 1921, s 11-12. LNNA, B 111:1, H LA. 
Dessutom hade fem familjer flyttat till sydligare lappbyar inom det norra lappfogdedistriktet. 
81 Claes Österberg uppgav 1924 att antalet till Arjeplog inflyttade familjer var 20 och till Jokkmokk 31 medan 
Erik Hedbäck 1937 uppgav att antalet inflyttade familjer var 19 i Arjeplog samt 32 i Jokkmokk. Lars Rensund 
uppgav 1929 att antalet inflyttade Karesuandofamiljer i Arjeplog var 20. Skillnaderna beror på de olika tid
punkterna för iakttagelserna eftersom nya omflyttningar skedde. Se: Förteckning över till Norrbottens södra 
lappfogdedistrikt dislocierade Karesuandolappar jämte deras reninnehav vid inflyttningen, odaterad 
sammanställning av lappfogde Österberg troligen skriven 1924. YK 1767:1, RA; Förteckning över renskötande 
hushåll, som i samband med tillkomsten av renbeteskonventionen år 1919 mellan Sverige och Norge överflyttats 
från Könkämä, Lainiovuoma, Saarivuoma och Talma lappbyar till sydligare lappbyar i Norrbottens län samt till 
Västerbottens län, sammanställd av Erik Hedbäck, 18/9 1937. LNNA, F XI:4, HLA; SET 1929:4, s 30. Se även: 
Skrivelse från Erik Hedbäck till Gustav Park, 18/9 1937. LNNA, E II:lb, HLA. 
82 Tablå över antal renskötande familjer, familjemedlemmar och renar i fjällappbyarna inom Norrbottens södra 
lappfogdedistrikt, bilaga till odaterat P.M. rörande renantalet i de fyra nordligaste lappbyarna i Norrbotten, 
troligen skrivet 1926. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31. På grund av nya inflyttningar 
och nya familjebildningar utgjorde de inflyttade Karesuandosamerna 1950 en majoritet bland de renskötande 
husbönderna i både Arjeplog och Jokkmokk. I Arjeplog var 34 av 57 husbönder Karesuandosamer och i 
Jokkmokk 52 av 95. Se: P.M. angående fjällapparna i Arjeplogs socken, av lappfogde Malmström, 21/3 1953. 
LNSA, B I:llb, HLA; P. M. angående fjällapparna i Jokkmokks socken, av lappfogde Malmström, 2/2 1954. 
LNSA, B 1:12, HLA. 
83 Österberg uppger renantalet till 4.730 för de Karesuandosamer som flyttade till Arjeplog och 3.612 för de som 
flyttade till Jokkmokk. Motsvarande siffror som uppges av Hedbäck är 4.385 respektive 4.010. Se: Förteckning 
över till Norrbottens södra lappfogdedistrikt dislocierade Karesuandolappar jämte deras reninnehav vid inflytt

348 



NOTER TILL SIDORNA 134-137 

ningen, odaterad sammanställning av lappfogde Österberg troligen skriven 1924. YK 1767:1, RA; Förteckning 
över renskötande hushåll, som i samband med tillkomsten av renbeteskonventionen år 1919 mellan Sverige och 
Norge överflyttats från Könkämä, Lainiovuoma, Saarivuoma och Talma lappbyar till sydligare lappbyar i 
Norrbottens län samt till Västerbottens län, sammanställd av Erik Hedbäck, 18/9 1937. LNNA, F XI:4, HLA. Att 
jämföra de inflyttande Karesuandosamernas renantal med det antal renar Arjeplogs- och Jokkmokkssamerna 
hade är däremot svårt. Inflyttningarna skedde under olika år och siffrorna härrör sig till det antal renar Kare-
suandosamerna hade vid inflyttningen. 
84 Enligt Hedbäcks förteckning från 1937 såg inflyttningen till de övriga byarna i det norra lappfogdedistriktet ut 
så här: Till Rautasvuoma 2 familjer med 600 renar, till Kaalasvuoma 5 familjer med 1.940 renar, till Norrkaitum 
1 f amilj med 250 renar, till Mellanbyn 7 familjer med 2.349 renar och slutligen till Sörkaitum 3 familjer med 
400 renar. Se: Förteckning över renskötande hushåll, som i samband med tillkomsten av renbeteskonventionen 
år 1919 mellan Sverige och Norge överflyttats från Könkämä, Lainiovuoma, Saarivuoma och Talma lappbyar 
till sydligare lappbyar i Norrbottens län samt till Västerbottens län, sammanställd av Erik Hedbäck, 18/9 1937. 
LNNA, F XI:4, HLA. Även i det norra distriktet förekom det någon enstaka protest mot att samer norrifrån 
tilläts flytta in i den egna lappbyn. Se till exempel: Skrivelse från Panna Ivarsson Jannok och M J Tjuoiki från 
Mellanbyn till landshövdingen i Norrbotten, 3/4 1927. NLL, D I b:4, HLA; Skrivelser från lappfogde Holm till 
länsstyrelsen i Norrbotten, 30/4 1927 och 19/7 1927. NLL, D I b:4, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i 
Norrbotten till Panna Ivarsson Jannok, 10/5 1927. NLL, D I b:4, HLA; Skrivelse från Panna Ivarsson Jannok till 
landshövdingen i Norrbotten, 29/6 1927. NLL, D I b:4, HLA. 
85 Skrivelse från lappfogde Österberg till landshövding i Norrbotten, 30/12 1921. YK 193:16, RA; Utdrag av 
protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 9/10 1922. NLL, A II c:l, HLA; Utdrag av protokoll, 
hållet inför länsstyrelsen i Norrbotten, 13/11 1922. NLL, A II c:l, HLA. 
86 Protokoll fört vid sammanträde med Jokkmokkslapparna, 12/4 1919. NLL, G XXVIL2, HLA; Protokoll, hållet 
vid sammanträde inför lappkommittén med fjällappar och skogslappar i Jokkmokks socken, 4/2 1921, s 1-2, YK 
193:1, RA; Protokoll, hållet vid sammanträde inför lappkommittén med fjällappar i Arjepluogs socken, 11/2 
1921, s 1-2 (citat s 2). YK 193:1, RA; Cirkulär till nomadlappar i Arjepluog från landshövdingen i Norrbotten G 
Malm, 1/2 1923. LNNA, F XI:2, HLA; Odaterat P. M. angående föreskrifter för renskötseln i Arjeplog, skrivet 
1923. LNSA, B 1:1, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till J P Kaddik och Karl Davidsson, 10/1 
1923. NLL, A II c:l, HLA; Protokoll fört vid sammanträde med Jokkmokkslapparna, 3/2 1923. NLL, A II c:l, 
HLA; Protokoll fört vid sammanträde med Arjepluoglapparna, 10/2 1923. NLL, A II c:l, HLA. 
87 Protokoll, hållet vid sammanträde inför lappkommittén med fjällappar i Arjepluogs socken, 11/2 1921, s 1-2. 
YK 193:1, RA; Protokoll fört vid sammanträde å Länsresidenset i Luleå, 14/12 1921. LNNA, E 111:4, HL A; 
Årsberättelse över lappväsendet inom Norrbottens läns södra lappfogdedistrikt år 1923, 30/11 1924. NLL, D I 
b: 1, HLA; Beach (1981), s 132-135. 
88 Utdrag av protokoll, hållet inför Länsstyrelsen i Norrbottens län, 6/2 1922, LNNA, E 111:4, HLA. Citatet från 
punkt 4 i instruktionen, kursiverat av författaren. 
89 Brev från Paulus P Ruong till landshövdingen i Norrbotten, 20/9 1923, NLL, A II c:l, HLA; SET 1923:2, s 13. 
90 Skrivelse från Per Fjällman med flera till länsstyrelsen i Norrbotten, februari 1924. NLL, D I b:l, HLA. Kur
siverat av författaren. Denna skrivelse kan vara författad av Gustav Park. Se: Norrbottens-Kuriren 14/3 1935. 
91 Skrivelse från Per Fjällman med flera till länsstyrelsen i Norrbotten, februari 1924. NLL, D I b: 1, HLA. När 
situationen fortfarande inte hade förbättrats 1925, ansökte Fjällman om tillstånd att fa flytta med sina renar från 
Semisjaur-Njargs lappby till Ståkke, en av skogslappbyarna i socknen. Att komma undan från Karesuando-
samerna såg han som det enda sättet att bedriva en rationell renskötsel. Detta avslogs emellertid av renskötarna i 
Ståkke som ansåg att betesmarkerna även där var begränsade. Se: Skrivelse från Per Larsson Fjellman till 
landshövdingen i Norrbotten, 5/8 1925. NLL, D I b:2, HLA; Protokoll fört vid sammanträde med 
Arjepluoglapparna, 11/2 1926. NLL, D I b:3, HLA. 
92 SET 1924:4, s 29-30 (citat s 30). 
93 Ibid, s 30. 
94 Skrivelse från Gustav Park till landshövdingen i Norrbotten, 16/10 1925. NLL, D I b:2, HLA. 
95 Länsstyrelsen i Norrbottens län resolution på särskilda av lappmännen Lars Persson Juuso och Henrik Nils 
Tomma från Karesuando gjorda ansökningar om tillstånd att med sina familjer och renar inflytta till Luokta -
Mahasvuoma byalag i Arjepluogs socken, 11/1 1922, NLL, G XXIX:2, HLA. Se även: Protokoll fört vid 
sammanträde med Jokkmokkslapparna, 12/4 1919. NLL, G XXVII:2, HLA. 
96 Utdrag av protokoll, fört inför 1919 års lappkommitté vid sammanträde med lappallmoge ifrån Jukkasjärvi 
och Karesuando socknar, 31/3 1920, s 6. YK 193:1, RA; Brev från landshövdingen i Norrbotten till ordföranden 
i 1919 års lappkommitté Walter Murray, 8/3 1923. YK 1767:1, RA; Skrivelse från Lappfogde Holm till 
länsstyrelsen i Norrbotten, 29/11 1923. LNNA, E 111:4, HLA; Skrivelse från lappfogde Holm till Johan Widén, 
19/9 1924. YK 1767:1, RA; SOU 1924:58, s 63 och 116. 
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97 Skrivelse från Anta Pirak med flera till landshövdingen i Norrbotten, 28/7 1924. NLL, D I b:2, HLA; Utdrag 
av protokoll, hållet inför Konungens Befallningshavande i Norrbottens län, 24/3 1925. NLL, A II c:2, HLA; 
Skrivelse från Anta Pirak till länsstyrelsen i Norrbotten, 17/7 1925. NLL, D I b:2, HLA. 
98 Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till Per Fjällman, 10/4 1924. NLL, A II c:2, HLA. Se även: Skrivelse 
från lappfogde Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 5/4 1924. NLL, D I b: 1, HLA. 
99 Årsberättelse över lappväsendet inom Norrbottens läns södra lappfogdedistrikt år 1922, 7/11 1923. NLL, A II 
c: 1, HLA; Årsberättelse över lappväsendet inom Norrbottens läns södra lappfogdedistrikt år 1923, 30/11 1924. 
NLL, D I b: 1, HLA; Skrivelse från lappfogde Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 5/4 1924. NLL, D I b: 1, 
HLA, 
100 Se till exempel: Årsberättelse över lappväsendet inom Norrbottens läns södra lappfogdedistrikt år 1922, NLL, 
A II c: 1, HLA; Skrivelse från lappfogde Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 14/12 1923. NLL, A II c:l, 
HLA; Årsberättelse över lappväsendet inom Norrbottens läns södra lappfogdedistrikt år 1923, NLL, D I b:l, 
HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till socialministern, 10/2 1925, NLL, A II c:2, HLA; Skrivelse 
från lappfogde Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 8/5 1926 (årtalet anges felaktigt till 1916), NLL, D I b:2, 
HLA. 
101 SET 1929:3, s 22. Jämför med Ernst Mankers värdering av tvångsförflyttningarnas effekter för renskötseln i 
de mottagande områdena: "På flera ställen, där renskötseln råkat i förfall, ryckte de upp den och övertogo den så 
gott som helt och hållet, på andra håll ryckte de upp de infödda yrkesfränderna, som ville hävda sig i konkurren
sen." Manker (1947), s 87-88. 
102 U tlåtande från länsstyrelsen i Norrbotten över 1919 års lappkommittés förslag angående lapparnas renskötsel 
m.m., 18/1 1924. NLL, A II c:2, HLA. Detta uttrycktes än tydligare av Ragnar Sundberg i en reservation mot 
länsstyrelsens utlåtande på denna punkt, se: Utdrag av protokoll hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 18/1 
1924. NLL, All c:2, HLA. 
103 Se till exempel: Skrivelse från lappfogde Holm till länsstyrelsen i Norrbotten, 12/5 1928. LNNA, E 111:7, 
HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till socialdepartementet, 25/5 1928. NLL, A II c:3, HLA. Hand
lingarna berör en ansökan från Knut Ersson Sjaunja i Sörkaitum om tillstånd att fa uppföra en timrad stuga. 
Majoriteten av renskötarna i Sörkaitum tillstyrkte Sjaunjas ansökan. Även lappfogde Holm tillstyrkte detta med 
viss tvekan eftersom han menade att bosättning i fasta torvkåtor ändå inte gick att förhindra varför det var bättre 
att lämna tillstånd till en stuga då det lättare skulle gå att kontrollera den typen av bosättning. Länsstyrelsen 
avslog däremot ansökan med hänvisning till att detta skulle leda till en försämrad renskötsel. I skrivelsen från 
länsstyrelsen omnämns även att två liknande ansökningar från renskötare i Rautasvuoma 1926 hade avslagits. 
Detta var troligen ansökningarna från Gustav Ersson Huuva och Lars Ersson Huuva vilka hade blivit tillstyrkta 
både av renskötarna i Rautasvuoma och lappfogde Holm. Länsstyrelsens beslut över dessa ansökningar har inte 
återfunnits i materialet. Se: Avskrift av två skrivelser från lappfogde Holm till länsstyrelsen i Norrbotten, 22/3 
1926. NLL, D I b:3, HLA; Ämbetsskrivelse från socialdepartementet till länsstyrelsen i Norrbottens län 
angående ansökning av fjällapparna G. E. Huuva och L. E. Huuva om tillstånd att uppföra timrade stugor vid 
Rensjön, 22/10 1926. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA. Jämför även med: Utdrag 
av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbotten, 30/11 1927. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 
1928, nr 31, RA. 
104 Skrivelse från lappfogde Holm till konsistorienotarien Albert Carlgren, 4/12 1925. LNNA, E 111:5, HLA. 
105 Skrivelse från länsassessor Sundberg till landshövdingen i Norrbotten, 2/8 1924. NLL, A II c:2, HLA. 
106 S krivelse från lappfogde Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 30/4 1925. NLL, D I b :2, HLA; Skrivelse 
från lappfogde Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 7/5 1926. NLL, D I b:2, HLA. 
107 Se till exempel: Odaterad skrivelse från Anders Matias Lanko, Nils Nilsson Omma och Per Piltto till 
landshövdingen i Norrbotten, troligen skriven i början på februari 1924. NLL , D I b: 1, HLA; Skrivelse från 
lappfogde Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 5/4 1924. NLL, D I b: 1, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i 
Norrbotten till Anders Mattsson Lango, Nils Nilsson Omma och Per Persson Piltto, 10/4 1924. NLL, A II c:2, 
HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till Per Fjällman, 10/4 1924. NLL, A II c:2, HLA. 
108 Skrivelse från lappfogde Österberg till Gustav Park, 20/1 1924 (någon adressat är inte utskriven på konceptet, 
men av innehållet framgår att den riktar sig till Park). NLL, G XXIX: 1, HLA. Det framgår inte om denna skri
velse är ett svar på någon skrivelse från Gustav Park och någon sådan skrivelse har heller inte påträffats i det 
undersökta materialet. I den JO-anmälning av länsstyrelsen och lappväsendet som ett antal renskötare i Arjeplog 
gjorde under ledning av Park samt vid landsmötet 1937 framgick det dock att Park tidigt hade varit i k ontakt 
med lappfogden angående dessa frågor, både skriftligen och muntligen. Se: Påminnelser med anledning av K. 
B:s i Norrb.:s län yttrande över Arjeplogs lapparnas klagoskrift rörande tvångsnedslaktning av renar vintern 
1931-1932, undertecknad av Per Larsson Park med flera, 15/6 1933, s 8. Påminnelseskriften författad av Gustav 
Park. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp II, RA; Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i 
Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och Efter skrift, s 132. 
109 Skrivelse från lappfogde Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 8/5 1926 (årtalet anges felaktigt till 1916). 
NLL, D I b:2, HLA. 
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110 Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till Gustav Park, 19/5 1926. Ingår som bilaga 2a till Anmälan till 
Justitieombudsmannen undertecknad av Per Larsson Park med flera, 17/9 1932. Anmälan författad av Gustav 
Park. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp I, RA. 
111 Ibid; Skrivelse från lapptillsyningsman Abraham Johansson till lappfogde Österberg, 7/5 1923. NLL, G 
XXIX:2, HLA; Redogörelse av lapptillsyningsman Abraham Johansson om hans tjänsteutövning under 1923 och 
1924, 31/3 1924. NLL, G XXIX:2, HLA; Skrivelse från lapptillsyningsman Abraham Johansson till lappfogde 
Österberg, 8/5 1925. NLL, G XXIX:2, HLA; Redogörelse av lapptillsyningsman Abraham Johansson om hans 
tjänsteutövning under 1924, 12/5 1925 (citat s 3). NLL, G XXIX:2, HLA; Skrivelse från lapptillsyningsman 
Abraham Johansson till lappfogde Österberg, 15/5 1925. NLL, G XXIX:2, HLA. 
112 Konfidentiell skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till socialministern, 10/2 1925. NLL, A II c:2, HLA. 
113 Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till socialdepartementet, 7/4 1925. NLL, A II c:2, HLA. 
114 S krivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till Fylkesmannen i Troms, 14/4 1925. NLL, A II c:2, HLA; Utdrag 
av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 5/5 1925. LNNA, E 111:5, HLA ; Utdrag av protokoll, 
hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 29/9 1925 och 10/10 1925. NLL, A II c:2, HLA; P. M. angående 
ökning av renarnas antal i Norrbottens län, 13/11 1925. NLL, A II c:2, HLA; Skrivelse från tillförordnade 
landssekreteraren Ragnar Sundberg till landshövdingen i Norrbotten, 30/1 1926. NLL, A II c:2, HLA; Odaterat 
P.M. angående renantalet i Saarivuoma och Talma lappbyar fr.o.m. 1923 t.o.m. 1925, troligen skrivet 1926. 
NLL, D I b:5, HLA; Odaterat P.M. rörande renantalet i de fyra nordligaste lappbyarna i Norrbotten, troligen 
skrivet 1926. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31; Skrivelse från länsstyrelsen i 
Norrbotten till länsstyrelsen i Västerbotten, 10/3 1926. NLL, A II c:2, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i 
Norrbotten till regeringen, 12/3 1926 (årtalet anges felaktigt till 1925). NLL, A II c:2, HLA; Malm, s 206-211. 
115 Riksdagstryck 1925. Kungl. Maj:ts proposition nr 227; Riksdagstryck 1925. Första lagutskottets utlåtande nr 
38; Riksdagstryck 1925. Riksdagens skrivelse nr 307; SFS 1925:181. 
116 Kommitténs förslag på denna punkt ingick som § 43 i både förslaget till lag om fjällrenskötseln respektive 
förslaget till lag om skogsrenskötsel. Se: SOU 1923:51, s 23-24, 50-51 och 115-116. 
117 Ib id, s 24, § 43, mom 3. Kursiverat av författaren. 
118 Ibid, s 23-24. 
1,9 SFS 1925:181, § 1, mom 3. Kursiverat av författaren. 
120 R iksdagstryck 1925. Kungl. Maj:ts proposition nr 227, s 11. 
121 S FS 1925:181. 
122 Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 29/9 1925. NLL, A II c:2, HLA; Utdrag av 
protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 10/10 1925. NLL, A II c:2, HLA; Utdrag av protokoll, 
hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 6/11 1925. NLL, A II c:2, HLA; Konfidentiell skrivelse från 
länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen, 7/11 1925. NLL, A II c:2, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i 
Norrbotten till lappfogde Holm, 10/11 1925. NLL, A II c:2, HLA; P. M. angående ökning av renarnas antal i 
Norrbottens län, 13/11 1925. NLL, A II c:2, HLA; Utdrag av protokoll, hållet vid länsstyrelsen i Norrbottens 
län, 30/11 1925. NLL, A II c:2, HLA; Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 14/1 
1926. NLL, A II c:2, HLA; Skrivelse från tillförordnade landssekreteraren Ragnar Sundberg till landshövdingen 
i Norrbotten, 30/1 1926. NLL, A II c:2, HLA; Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 
1/3 1926 (se även bilagorna till detta protokoll). NLL, A II c:2, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten 
till länsstyrelsen i Västerbotten, 10/3 1926. NLL, A II c:2, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till 
regeringen, 12/3 1926 (årtalet anges felaktigt till 1925). NLL, A II c:2, HLA; P. M. i ärende angående 
dislokation av lappar med renar från byalagen norr om Torneträsk, 31/3 1926. NLL, A II c:2, HLA; Avskrift av 
promemoria rörande lagstiftningsåtgärder till förebyggande av renstammens alltför starka ökning, sammanställd 
av de föredragande i lappfrågor i Norrbotten och Västerbotten samt samtliga lappfogdar, 26/4 1926. 
Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA; Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i 
Norrbottens län, 30/10 1926. NLL, A II c:2, HLA. 
123 Förslag till minskning av renantalet i Norrkaitums lappby i Gellivare socken av lappfogde Holm, 9/1 1927. 
NLL, A II c:3, HLA; Förslag till minskning av renantalet i Rautasvuoma lappby i Jukkasjärvi socken av 
lappfogde Holm, 9/1 1927 (årtalet anges felaktigt till 1926). NLL, A II c:3, HLA; Utdrag av protokoll, hållet 
inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 12/1 1927. NLL, A II c:3, HLA; Förslag till minskning av renantalet i 
Norrkaitums lappby i Gellivare socken av lappfogde Holm, 14/11 1928. NLL, A II c:3, HLA; Förslag till 
minskning av renantalet i Rautasvuoma lappby i Jukkasjärvi socken av lappfogde Holm, 14/11. NLL, A II c:3, 
HLA; Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 15/11 1928. NLL, A II c:3, HLA. 
124 A vskrift av promemoria rörande lagstiftningsåtgärder till förebyggande av renstammens alltför starka ökning, 
sammanställd av de föredragande i lappfrågor i Norrbotten och Västerbotten samt samtliga lappfogdar, 26/4 
1926. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA; Avskrift av skrivelse från Erik Marks von 
Würtemberg till socialministern, 28/4 1926. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA; 
Odaterat P. M. ang. behovet av ytterligare prov. lagstiftning för nedbringandet av renantalet, troligen skrivet 
1926. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA; Utkast t ill protokoll över överläggningar 
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angående vissa frågor rörande lappväsendet, 15/10 1926. Socialdepartementets arkiv, 20/1 1928, nr 31, RA; 
SOU 1927:25, s 69-71. Se även: Avskrift av skrivelse från lappfogde Staaff till länsstyrelsen i Jämtland, 26/11 
1926. NLL, D I b:3, HLA; Avskrift av skrivelse från länsstyrelsen i Jämtland till regeringen, 27/11 1926. NLL, 
D I b:3, HLA; Skrivelse från statssekreteraren i socialdepartementet till landshövdingen i Norrbotten, 18/11 
1926. NLL, D I b:3, HLA. 
125 A vskrift av promemoria rörande lagstiftningsåtgärder till förebyggande av renstammens alltför starka ökning, 
sammanställd av de föredragande i lapp frågor i Norrbotten och Västerbotten samt samtliga lappfogdar, 26/4 
1926. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA. Kursiverat av författaren. Se även: P. M. 
angående ökning av renarnas antal i Norrbottens län, 13/11 1925. NLL, A II c:2, HLA. 
126 S FS 1925:181, § 1; S FS 1928:309, § 39 (citat). 
127 S FS 1925:181, § 1; S FS 1928:309, § 39. 
128 S krivelse undertecknad av Per Larsson Park med flera till länsstyrelsen i Norrbotten skriven av Gustav Park, 
februari 1926. NLL, D I b:3, HLA. 
129 Odaterad skrivelse från Gustav Park till lands sekreterare Sundberg, inkom till landskansliet 22/10 1926. NLL, 
D I b:3, HLA. Angående problem inom renskötseln i Jokkmokk, bland annat med en begynnande överetablering 
av renar, se: Beach (1981), s 145-164. 
130 Odaterad skrivelse från Gustav Park till landssekreterare Sundberg, inkom till landskansliet 22/10 1926. NLL, 
D I b:3, HLA. 
131 S ET 1926:2, s 11; 1926:3, s 21. 
132 15/12 1901 - 25/8 1993. Se: Norra Västerbotten 30/8 1993; 5/1993:9, s 63; Norrländsk uppslagsbok. Band 4, 
s 10. Hette från början Lars Andersson-Spellok innan han på 1930-talet bytte till Rensund. 
133 Skrivelse från Peder Nilsson Ruong till landshövdingen i Norrbotten G. Malm, 7/4 1928. LNNA, E I:la, 
HLA; SET 1929:1, s 4; 1929:3, s 22; 1929:4, s 30-31. 
134 Skrivelse från lappfogde Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 20/5 1926. NLL, D I b:3, HLA; Skrivelse 
från lappfogde Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 31/12 1926. NLL, D I b :3, HLA; Avskrift av skrivelse 
från länsstyrelsen i Norrbotten till Anders Persson Ruong, 31/12 1926. NLL, A II c:2, HLA; Skrivelse från 
länsstyrelsen i Norrbotten till Lars Mattias Eriksson, 5/3 1929. NLL, A II c:3, HLA; Dagens Nyheter 13/11 
1927; Malm, s 211. Även i Jokkmokk fanns det emellertid problem, se till exempel Ernst Mankers artikel i 
Dagens Nyheter söndagsbilaga 11/12 1927. 
135 Skrivelser från lappfogde Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 16/11 1929, 19/5 1930 och 8/5 1931. 
LNSA, B 1:1, HLA. 
136 Skrivelse från lappfogde Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 20/5 1926. NLL, D I b:3, HLA. 
137 O daterad handskriven notering av Ragnar Sundberg på sista sidan av skrivelsen undertecknad av Per Larsson 
Park med flera till länsstyrelsen i Norrbotten skriven av Gustav Park. NLL, D I b:3, HLA. 
138 P. M. i anledning av pastor Parks senaste brev skriven av lappfogde Österberg, odaterad men troligen skriven 
i slutet på 1926. NLL, D I b:3, HLA. 
139 Skrivelse från lappfogde Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 9/10 1930. YK 1768:1, RA; Utdrag av 
protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 9/10 1930. YK 1768:1, RA; Skrivelse från länsstyrelsen i 
Norrbotten till regeringen med anslagsäskanden för år 1931, 11/10 1930. NLL, A II c:4, HLA; Avskrift av beslut 
av regeringen angående tillsättandet av lapptillsyningsmän i Norrbotten för 1931, 4/12 1930. LNNA, E 111:9, 
HLA; Angående lapptillsyningsmannainstitutionen, dess tillkomst och utveckling, oktober 1933, s 17. YK 
1768:4, RA. 
140 S krivelse från lappfogde Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 9/10 1930. YK 1768:1, RA. Kursiverat av 
författaren. 
141 Dagens Nyheter 12/11 1927; 13/11 \921\Norrbottens-Kuriren 14/11 1927; 16/11 1927. Se även Norrbottens-
Kuriren 5/12 1927. 
142 U tkast till brev från Erik Bergström till Gustav Park, 2/2 1928, Privatarkiv, Erik-Oscar Oscarsson. 
143 Protokoll, hållet vid sammanträde inför lappkommittén med skogslappar i Arvidsjaurs socken, 8/2 1921, s 19. 
YK 193:1, RA; Protokoll, hållet vid sammanträde inför lappkommittén med fjällappar i Arjepluogs socken, 11/2 
1921, s 15. YK 193:1, RA; Protokoll, hållet vid sammanträde inför lappkommittén med skogslappar i 
Arjepluogs socken, 12/2 1921, s 12. YK 193:1, RA. 
144 Skrivelse från Karin Stenberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 5/1 1928. NLL, D I b:6, HLA; Skrivelse från 
Lars Mattias Eriksson och Lars Mattson med flera till landshövdingen i Norrbotten, 12/9 1928. NLL, D I b:5, 
HLA; SET 1929:3, s 24 och 28. 
145 Skrivelse från lappfogde Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 9/1 1929. NLL, D I b:5, HLA; Skrivelse 
från lappfogde Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 1/12 1931. NLL, D I b:6, HLA; Skrivelse från lappfogde 
Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten. NLL, D I b:6, HLA. 
146 K onfidentiell skrivelse från lappfogde Lindström till landshövdingen i Västerbotten, 5/11 1927. LVA, B 1:8, 
HLA; Yttrande av lappfogde Lindström till landshövdingen i Västerbotten över besvär av renskötare i G rans 
lappby över inflyttningen av Karesuandosamer, 21/12 1928. LVA, B 1:8, HLA; Skrivelse från ordningsmannen i 
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Malå lappby, Bror Petrus Johansson, till lappfogde Cederberg, 13/1 1930. LVA, E 1:13, HLA; Skrivelse från 
lappfogde Cederberg till landshövdingen i Västerbotten, 3/2 1930. LVA, B 1:9, HLA; Protokoll fört vid förhör 
med ordningsmannen Lars Anders Mattsson Teilus, Älvsborg 25/7 och Akkajaur 26/7 1931, s . 4. YK 1768:1, 
RA. 
147 Det finns motstridiga uppgifter om vilket datum mötet hölls. I Carl Lindhagens motion till riksdagen 1930 
ingår protokollet som en bilaga och där anges den 5/2 1929 som det datum mötet hölls. I de protokollsutdrag 
från mötet som återfinns i länsstyrelsens arkivmaterial anges den 15/2 1929 som mötesdagen. Se: Utdrag av 
protokoll, fört vid sammanträde den 15/2 29 med same från Arvidsjaur och Arjeplog, §§ 5och 9. NLL, D I b:6, 
HLA; Skrivelse från Karin Stenberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 27/2 1929. NLL, D I b:6, HLA; 
Riksdagstryck 1930. Motioner i Första kammaren, nr 211, s 11-13. 
148 Protokollet återges i SET. Se: SET 1929:3, s 24 och 28. Se även: Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde 
med Arvidsjaurs sameförening, 24/8 1929, § 3. NLL, D I b:6, HLA; Skrivelse från Karin Stenberg till 
länsstyrelsen i Norrbotten, 10/9 1929. NLL, D I b:6, HLA; Brev från Karin Stenberg till Carl Lindhagen, 
troligen skrivet 1930. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 43, SSA. 
149 Brev från Lars Rensund till Carl Lindhagen 4/8, 4/9 och 14/10 1929. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 
40, SSA; Utkast till brev från Carl Lindhagen till Lars Rensund, 18/8 1929. Carl Lindhagens arkivsamling, 
volym 7, SSA; Piteå-Tidningen, 27/1 1930; 7/2 1930. 
150 Några nya sameföreningar bildades inte under perioden, trots att samer i Jukkasjärviområdet under 1926-
1927 ska ha gjort nya försök att bilda en sameförening där. Se: Nordwall, s 55. 
151 Se till exempel: Frostviken-Hotagens sameförening 1919-1969. En festskrift utgiven med anledning av 
föreningens 50-årsjubileum; SET 1924:1, s 8; 1925:3, s 21; 1926:1, s 4-6; 1926:3, s 21, 24 och 27-28; 1927:1, s 
4; 1927:2, s 11; 1927:3, s 22-24; 1928:3, s 20; 1929:3, s 21. 
152 Skrivelse från Vilhelmina-Åsele lappförening till regeringen, 2/5 1928. Socialdepartementets arkiv, 
konseljakter 8/6 1928, nr 29, RA. 
153 Utdrag ur protokollet av Vilhelmina-Åsele sameföreningens sammanträde å Fattmomakke kapellplats, 7/9 
1925. LVA, E 1:9, HLA. Se även: Skrivelse från lappfogde Lindström till landshövdingen i Västerbotten, 24/9 
1925. LVA, B 1:7, HLA. 
1541 samband med en artikel om Vilhelmina-Åsele sameförening 1926 avslutade Tomasson med att han ämnade 
att återkomma med liknande artiklar rörande Sorsele sameförening samt andra lokalföreningar. Dessa artiklar 
infördes emellertid aldrig. Detta tycks inte ha berott på att föreningarna hade upphört med sin verksamhet, utan 
snarast på att Tomasson saknade kontakt med de aktiva inom föreningarna. Se: SET 1926:1, s 6. 
155 SE T 1926:1, s 6; 1928:3, s 19-20; 1929:3, s 24 och 28; 1929:4, s 37. 
156 Se SET 1918, provnummer, s 1 för de roller Tomasson tänkte sig att tidningen skulle ha. I något enstaka fall 
reagerade dock Tomasson med större styrka för att hävda samiska intressen. Ett sådant exempel är en artikel från 
1926 där han gick till storms mot vad han betraktade som lappromantik. Anledningen till Tomassons reaktion 
var en artikel som figurerade i dagspressen rörande samernas degenererande och deras utdöende som folk. Se 
Norrbottens Allehanda 28/10 1925; 30/11 1925; SET 1926:1, s 7-8. Se även SET 1926:4, s 30-32; 1927:1, s 7. 
157 Se till exempel SEF 1924:2, s 12; 1926:1, s 5-6; 1926:2, s 15-17; 1926:3, s 25-27; 
158 För exempel på artiklar inom dessa områden se SET 1924:2, s 13-14; 1925:3, s 23-24; 1925:4, s 32; 1927:2, s 
13-15, 1927:4, s 29-30; 1929:2, s 17-18; 1929:3, s 27-28. 
159 SET 1925:2, s 12; 1926:2, s 18. 
160 SET 1927:1, s 7-8; 1927:3, s 18-19; 1928:3, s 19-20; 1929:3, s 21. 
161 SET 1926:1, s 5-6; 1926:3, s 25. 
162 SET 1926:2, s 10; 1926:3, s 20. 
163 SET 1928:3, s 18-19. 
164 Riksdagstryck 1930. Motioner i Första kammaren, nr 210; Riksdagstryck 1930. Konstitutionsutskottets 
utlåtande nr 10; Riksdagstryck 1930. Riksdagens protokoll, Andra kammaren nr 13, s 62-63; Riksdagstryck 
1930. Riksdagens protokoll, Första kammaren nr 12, s 8-25. Se även SET 1930:2, s 12; 1930:3, s 23-24. 
165 Detta antyds i en artikel i SET, se: SET 1932:3, s 18. 
166 S ET 1929:1, s 6. 
167 Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 5/5 1925. LNNA, E 111:5, HLA ; Skrivelse 
från Per Larsson-Bark med flera troligen skriven av Gustav Park, 11/2 1926. NLL, D I b:3, HLA; Protokoll fört 
vid sammanträde med Arjepluoglapparna, 11/2 1926. NLL, D I b:3, HLA; SET 1926:1, s 7. 
168 Brev från Lars Rensund till Carl Lindhagen, 4/8 1929 och 14/10 1929. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 
40, SSA. 
169 I det genomgångna materialet har endast skrivelsen från Norrkaitum kunnat återfinnas. De klagomål mot 
byordningarna som framförts av Rautasvuoma och Kaalasvuoma går dock att utläsa från länsstyrelsens och 
lappfogden yttranden i frågan. Se: Protokoll från sammanträde, som avhållits i Passikursu med Norrkajtoms 
byamän och ordningsmannen, 14/8 1928. NLL, D I b:5, HLA; Skrivelse från Tomas Nilsson Skum med flera å 
Norrkaitums byamäns vägnar till länsstyrelsen i Norrbotten, 20/8 1928. NLL, D I b:5, HLA; Yttrande av 

353 



NOTER TILL SIDORNA 149-151 

lappfogde Holm till länsstyrelsen i Norrbotten med anledning av Rautasvuoma-lapparnas besvär hos Kungl. 
Maj:t över länsstyrelsens fastställelse av byaordningen för Rautasvuoma, 6/2 1929. NLL, D I b:4, HLA; 
Yttrande av lappfogde Holm till länsstyrelsen i Norrbotten med anledning av Kaalasvuoma -lapparnas besvär 
hos Kungl. Maj:t över länsstyrelsens fastställelse av byaordningen för Kaalasvuoma, 6/2 1929 (felaktigt daterad 
till 6/2 1927). NLL, D I b:4, HLA. Se även: Protokoll fört vid sammanträde med Gellivare sockens lappar 
angående förslag till nya byaordningar, 27/3 1926. LNNA, F XI:4, HLA; Protokoll fört vid sammanträde med 
Rautas- och Kaalasvuoma lappbyar angående förslag till nya byaordningar, 30/3 1926. LNNA, F XI:4, HLA. 
170 Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till ordningsmannen i Norrkaitum med anledning av besvär från 
Norrkaitumlapparna med besvär över den nya byaordningen, 14/2 1929. NLL, A II c:3, HLA. 
171 Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till socialdepartementet med anledning av besvär av vissa 
Kaalasvuomalappar över den av länsstyrelsen för lappbyn fastställda byaordningen, 14/2 1929. NLL, A II c:3, 
HLA. 
172 Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till ordningsmannen i Norrkaitum med anledning av besvär från 
Norrkaitumlapparna med besvär över den nya byaordningen, 14/2 1929. NLL, A II c:3, HLA. 
173 Översättning av skrivelse från ordningsmannen i Talma Olof Nilsson Gunnare, 2/12 1928. NLL, D I b:4, 
HLA; Yttrande av lappfogde Holm till länsstyrelsen i Norrbotten med anledning av Rautasvuoma-lapparnas 
besvär hos Kungl. Maj:t över länsstyrelsens fastställelse av byaordningen för Rautasvuoma, 6/2 1929. NLL, D I 
b:4, HLA; Yttrande av lappfogde Holm till länsstyrelsen i Norrbotten med anledning av Kaalasvuoma -lapparnas 
besvär hos Kungl. Maj:t över länsstyrelsens fastställelse av byaordningen för Kaalasvuoma, 6/2 1929 (felaktigt 
daterad till 6/2 1927). NLL, D I b:4, HLA; Yttrande av lappfogde Holm till länsstyrelsen i Norrbotten med 
anledning av Norrkaitum-lapparnas klagomål över vissa bestämmelser i byaordningen för Norrkaitum, 9/1 1929. 
NLL, D I b:5, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till ordningsmannen i Norrkaitum med anledning 
av besvär från Norrkaitumlapparna med besvär över den nya byaordningen, 14/2 1929. NLL, A II c:3, HLA; 
Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till socialdepartementet med anledning av besvär av vissa 
Kaalasvuomalappar över den av länsstyrelsen för lappbyn fastställda byaordningen, 14/2 1929. NLL, A II c:3, 
HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till socialdepartementet med anledning av besvär av vissa 
Rautasvuomalappar över den av länsstyrelsen för lappbyn fastställda byaordningen, 14/2 1929. NLL, A II c:3, 
HLA. Renskötarnas besvär avslogs också av regeringen, se: Kungl. Maj:ts resolution på besvär av L. E:son 
Huuva m.fl. lappar i Rautasvuoma lappby i fråga om byordning för lappbyn, 14/3 1930. LNNA, E 111:9, HLA; 
Kungl. Maj:ts resolution på besvär av H. J:son Heikko m.fl. lappar i Kaalasvuoma lappby i fråga om byordning 
för lappbyn, 14/3 1930. LNNA, E 111:9, HLA. 
174 Skrivelse från lappfogde Holm till länsstyrelsen i Norrbotten, 28/10 1927. NLL, D I b:4, HLA. Se även: 
Skrivelse från lappfogde Holm till länsstyrelsen i Norrbotten, 19/5 1925. LNNA, E 111:5, HLA; P. M. i f råga om 
intrång å renskötseln av järnvägen mellan odlingsgränsen vid Sikträsk och Riksgränsen samt av markupplåtelser 
för gruvändamål och bebyggelse vid Kiruna, av lappfogde Hedbäck, 28/10 1935. LNNA, E I:la, HLA. 
175 S ET 1930:2, s 11. Se även SET 1929:2, s 13. 
176 Skrivelse från lappfogde Staaff till länsstyrelsen i Jämtland, 24/12 1929. LJA, B 1:2, ÖLA; Skrivelse från 
lappfogde Nilsson till regeringen, 6/11 1930. LJA, B 1:2, ÖLA; Skrivelse från lappfogde Nilsson till regeringen, 
10/11 1930. LJA, B 1:2, ÖLA; Byordning för lappbyarna i Jämtlands län samt Idre lappby i Kopparbergs län, 
given 31/12 1929. YK 1768:4, RA. Valdemar Nilsson tillträdde som lappfogde 1930 och fick därför behandla 
besvären mot byordningen vilken hade beslutats av hans företrädare Abraham Staaff. Nilsson visade i sin be
handling av besvären att han var mer villig att lyssna till de samiska synpunkterna. 
177 Skrivelse från renskötare i Malå skogslappby, 27/12 1927. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 
1928, nr 31, RA. 
178 Brev från Gustav Park till Erik Bergström, 13/10 1924. Privatarkiv, Erik-Oscar Oscarsson. 
179 U tkast till brev från Erik Bergström till Gustav Park, odaterat men skrivet i slutet på 1924. Privatarkiv, Erik-
Oscar Oscarsson. 
180 Brev från Gustav Park till Erik Bergström, 13/10 1924. Privatarkiv, Erik-Oscar Oscarsson. Huruvida Tomas
son prenumererade på någon av rikstidningarna är oklart. 
181 SET 1926:3, s 20. 
182 S ET 1924:3, s 23. 
183 Jämför Figur 5 i Kapitel 4. 
184 SE T 1926:2, s 12; 1927:2, s 15; 1927:4, s 29; 1929:2, s 12. 
185 SET 1928:3, s 18 och 20; 1928:4, s 31; 1929:1, s 8. 
186 Det mest uttalade undantaget utgjordes av Nils Mikael Nilsson från Vilhelmina södra lappby som i en intervju 
1929 kritiserade lappväsendet och starkt ifrågasatte nyttan och behovet av lapptillsyningsmännen. Se: SET 
1929:1, s 5 och 8. 
187 S ET 1927:1, s 7. 
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188 B rev från Torkel Tomasson till Carl Lindhagen, 20/11 1930. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 46, SSA. 
Se även: Brev från Torkel Tomasson till Carl Lindhagen, 15/3 1930. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 46, 
SSA. 
189 Uttrycket användes ursprungligen av Hans J Henriksen i ett föredrag vid den femte nordiska samekonferen
sen i Tana 1965, för att karaktärisera den låga etnopolitiska mobiliseringen och organiseringen bland samerna i 
Norge under perioden 1925-1947. Detta användes sedan av Per Otnes i hans studie av samerörelsen i Norge. 
Jernsletten vill däremot modifiera detta påstående i f råga om det sydsamiska området. Se: Jernsletten, Regnor 
(1998), s 142 och 148; Otnes, s 127, not 59 s 231 och not 84 s 232. 
190 Jernsletten, Regnor (1998), s 97-101. 
191 Regnor Jernsletten menar att detta möte endast ti ll namnet var ett samiskt landsmöte, medan det i realiteten 
var ett möte i s tatsmakternas regi. Det starka myndighetsinslaget hämmade samernas eget agerande. Även Per 
Otnes menar att mötet helt var styrt av statsmakternas representanter. Bård A Berg vill däremot nyansera denna 
negativa bild. Han menar att samerna både kunde föra fram och få gehör för sina synpunkter, åtminstone vad 
gäller renskötseln. Mötet kan därför inte enbart ses som dominerat av de norska statsmakterna enligt honom. Se: 
Berg, Bård A (1994b), s 60-64; Berg, Bård A (1999), s 162-163; Jernsletten, Regnor (1991), s 80-81; Jernsletten 
(1998), s 101-103; Otnes, s 124-126. Se även: Borgen, s 153-175. Protokollet från detta möte och även ett från 
ett möte i Majavand året före samt annat material rörande samerna i Norge vid den här tiden finns i lapp
kommitténs arkiv. Se: YK 193:4. 
192 Berg, Bård A (1999), s 134-139 och 186-189; Bratrein & Niemi, s 192; Drivenes & Jernsletten, s 248 och 
253-257; Eriksen & Niemi, s 272-274; Haetta, Odd Mathis (1999), "Per Fokstad. Portrett av en visjonaer samisk 
pioner", i Solbakk, John T & Solbakk, Aage (red), - selve livet kalder os til kamp og vi kommer - vi kommer 
stråks! 1919-1999. Til 80-års markering av den forste samiske riksorganisasjonen i Norge. Karasjok, s 75-78; 
Jernsletten, Regnor (1998), s 105-111, 119-123, 131-132 och 142-148; Jernsletten, Regnor (1999), s 19-23; 
Minde (1980), s 98-99; Minde (1994b), s 88-92; Otnes, s 126-129 och 139-144. Se även de tidningsartiklar och 
andra samiska inlägg från första halvan av 1920-talet vilka återges i: Solbakk, John T & Solbakk, Aage (red) 
(1999), - selve livet kalder os til kamp og vi kommer - vi kommer stråks! 1919-1999. Til 80-års markering av 
den forste samiske riksorganisasjonen i Norge. Karasjok, s 91-124. 

Kapitel 6 
1 Lar s Rensund i SET 1932:2, s 11. 
2 Se Figur 3. 
3 SE T 1930:4, s 26. Se även: SET 1930:1, s 4; 1931:4, s 26. 
4 Se Figur 3. 
5 Skrivelse från lappfogde Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 17/12 1930. LNNA, B 1:2, HLA; Utdrag av 
protokoll, fört vid sammanträde med Arvidsjaurs sameförening, 27/3 1933. LNÖA, E:l, HLA; Skrivelse från 
Erik Hedbäck till Nils G Ringstrand, 13/5 1935. YK 1768:5, RA; Skrivelse från ordningsman Nils Persson till 
lappfogde Malmström, 25/4 1936. LNÖA, E:2, HLA; V. P. M. angående utdelning av livsmedel till vissa 
renskötande lappar i n orra distriktet, av lappfogde Hedbäck, 19/12 1936. NLL, D I b:21, HLA; Skrivelse från 
Anders Persson Blind till länsstyrelsen i Norrbotten, 4/9 1937. NLL, D I b : 21, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen 
i N orrbotten till jordbruksministern, 2/3 1938. LNNA, B 1:7, HLA; Norra Västerbotten 12/1 1933; 29/6 1935; 
23/1 1936; 22/2 1936; 17/3 1936; 18/4 1936; 6/8 1936; 10/2 1937; 12/4 1937; Norrbottens-Kuriren 25/6 1935; 
15/1 1936; SET 1932:1, s 3; 1932:4, s 27; 1933:1, s 2 och 4-5; 1933:2, s 11; 1933:3, s 21-22; 1935:1, s 2-3; 
1935:2, s 13-15; 1935:3, s 21 och 24; 1936:1, s 2-5 och 7; 1936:3, s 21-22; Ruong (1937), s 56-62. Andrea Amft 
har i sin avhandling lyft fram vilka djupa spår dessa katastrofvintrar satt i många samers medvetande, både hos 
då levande och hos senare ättlingar. Se Amft (2000), s 40-41. 
6 Se till exempel: Skrivelse från lappfogde Kangas till landshövdingen i Norrbotten D. Hansén angående 
renskötselförhållandena inom skogslappbyarna i Arjeplogs och Arvidsjaurs socknar, 10/5 1940. NLL, D I b:25, 
HLA; Berättelse över t.f. skogslappfogdens verksamhet m.m. för tiden 1 juli 1937 - 30 juni 1944. NLL, D I 
b:30, HLA. 
7 Se Figur 3. Se även: Årsberättelse från lappfogden i Västerbottens län för perioden 1/7 1936-30/6 1937, 4/11 
1937, s 10-15. LVA, B 1:16, HLA; Norra Västerbotten 14/1 1936; 12/4 1937; SET 1931:2, s 10-11. 
8 Protokoll, fört vid överläggningar rörande 1930 års lapputredning, 13-15/2 1934. YK 1768:1, RA; Skrivelse 
från länsstyrelsen i Norrbotten till socialministern, 20/11 1934. NLL, A II c:6, HLA. 
9 Se till exempel: Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till socialdepartementet, 14/4 1936. NLL, A II c:6, 
HLA; Skrivelser från lappfogde Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 16/6 1936 och 15/4 1937. NLL, D I 
b:21, HLA.; Skrivelse från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 23/7 1936. NLL, D I b: 19, 
HLA; V. P. M. angående utdelning av livsmedel till vissa renskötande lappar i norra distriktet, av lappfogde 
Hedbäck, 19/12 1936. NLL, D I b :21, HLA; Utdrag av protokoll, hållet inför Länsstyrelsen i Norrbottens län, 
16/4 1937. LNNA, B 1:7, HLA; Uppgift å de jokkmokkslappar som år 1937 tilldelats bidrag från Carolina 
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Mannerstråles fond, av lappfogde Malmström, 20/4 1937. NLL, D I b :21, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i 
Norrbotten till jordbruksministern, 2/3 1938. LNNA, B 1:7, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till 
socialdepartementet, 19/5 1938. LNNA, B 1:7, HLA; Skrivelser från länsstyrelsen i Norrbotten till 
jordbruksministern, 20/3 1939, 17/4 1940 och 6/9 1940. NLL, A II c:7, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i 
Norrbotten till jordbruksdepartementet, 28/7 1939. NLL, A II c:7, HLA; Utdrag av protokoll, hållet inför 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, 7/11 1939 och 18/11 1939. NLL, A II c:7, HLA; Avskrift av skrivelse från 
lappfogde Kangas till länsstyrelsen i Norrbotten, 8/4 1940. NLL, A II c:7, HLA; V.P.M. i fråga om 
livsmedelshjälp åt vissa lappbyar, av lappfogde Hedbäck, 12/4 1940. NLL, D I b:25, HLA. 
10 Skrivelse från B. N. (B. Norén) till lappfogde Hedbäck, 30/6 1937. LNNA, E 111:12, HLA. Se även: Skrivelse 
från lappfogdarna Malmström och Hedbäck till B. Norén, 22/6 1937. LNNA, B 1:7, HLA; Utdrag ur protokoll 
fört vid sammanträde med Jukkasjärvi sockens kommunalfullmäktige, 16/4 1938. NLL, D I b:26, HLA; 
Skrivelse från distriktschefen vid Statens Järnvägars V distrikt Birger Wallentin, 9/7 1938. NLL, D 1 b:26, HLA; 
Avskrift av skrivelse från lappfogde Hedbäck till förste banmästaren Axel Norling, 16/5 1940. NLL, D I b:26, 
HLA; Skrivelse från lappfogde Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 30/4 1941. NLL, D I b:26, HLA. 
11 Skrivelse från B. N. (B. Norén) till lappfogde Hedbäck, 30/6 1937. LNNA, E 111:12, HL A; Skrivelse från 
lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 1/3 1938. LNSA, B 1:6, HLA; P.M. till lappsammanträdet i 
Jokkmokk den 1 - 2 februari 1940, av lappfogde Malmström, 31/1 1940. LNSA, B 1:7, HLA. 
12 P. M. angående ersättande av utgifter enligt renbeteskonventionerna med Norge och Finland, som jämlikt 
beslut av länsstyrelsen skola stanna å statsverket, av Erik Hedbäck, 22/10 1938. NLL, A II c:7, HLA; Skrivelse 
från länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen, 17/2 1939. NLL, A II c:7, HLA; SET 1933:3, s 22; 1933:4, s 30; 
1934:3, s 20; 1935:1, s 3; 1935:3, s 21. 
13 E tt första försök i denna riktning hade gjorts redan i början på 1900-talet av Hans Magnus Nilsson, dock utan 
framgång. SET 1933:2, s 15; 1933:3, s 21-24; 1940:1, s 4 och 8. Se även: Skrivelse från lappfogde Pappila till 
landshövdingen i Norrbotten, 27/4 1933. LNNA, B 1:3, HLA. 
14 Utdrag av protokoll över socialärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet, 30/5 1930. NLL, D I 
b:8, HLA; Kungl. Maj:t anbefaller länsstyrelsen i Norrbotten verkställa utredning angående de åtgärder som bör 
vidtagas för avhjälpande av de inom vissa delar av lappmarken i nämnda län yppade missförhållanden, 30/5 
1930. NLL, D I b:8, HLA. 
15 Riksdagstryck 1930. Motioner i Första kammaren, nr 211; Riksdagstryck 1930. Första lagutskottets utlåtande 
nr 14; Riksdagstryck 1930. Riksdagens protokoll, Första kammaren nr 17, s 1-2; Riksdagstryck 1930. 
Riksdagens skrivelse nr 75 (citat); Sjölin, s 170. 
16 Riksdagstryck 1930. Motioner i Andra kammaren, nr 379. Grapenson lade fram sin motion i januari, men 
utskottsbehandlingen i andra kammarens andra tillfälliga utskott skedde inte förrän i maj. Utskottet hänvisade då 
till det beslut som fattats i anledning av Lindhagens motion och menade att yrkandet i Grapensons motion kunde 
anses uppfyllt genom detta. Se: Riksdagstryck 1930. Andra kammarens andra tillfälliga utskotts utlåtande nr 4; 
Riksdagstryck 1930. Riksdagens protokoll, Andra kammaren nr 33, s 88-90. 
17 P.M. rörande Lindhagens motion 11:211/1930 om förhållandet mellan Arjepluogs- och Karesuandoloppar samt 
lappförfattningarnas anknytning till det levande livet, av Ragnar Sundberg, 13/2 1930. NLL, A II c:4, HLA. 
18 Riksdagstryck 1930. Första lagutskottets utlåtande nr 14. Bergströms uttalande inför utskottet på s 18-21; 
Riksdagstryck 1930. Riksdagens skrivelse nr 75; Social-Demokraten 31/1 1930. Även en tidningsartikel av den 
förre landshövdingen i Norrbotten, Gösta Malm, användes av utskottet i behandlingen av frågan. Se: Dagens 
Nyheter 26/1 1930. 
19 Skrivelse från lappfogde Pappila till länsstyrelsen i Norrbotten med yttrande över Grapensons motion, 8/3 
1930. NLL, D I b:8, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till riksdagens andra kammares andra 
tillfälliga utskott med yttrande över Grapensons motion, 19/3 1930. NLL, A II c:4, HLA. Se även: Skrivelse från 
lanshövding Gärde till socialminister Sven Lübeck, 7/3 1930. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 
1944, nr 65, RA. 
20 V. P. M. i anledning av första lagutskottets utlåtande om utredning angående vissa förhållanden på 
lappväsendets område, av länsstyrelsen i Norrbotten, 5/5 1930 (citat s 3). NLL, G XXVIL2, HLA. Promemorian 
skrevs sannolikt av Ragnar Sundberg. 
21 S krivelse från Ragnar Sundberg till Hovrättsassessorn Tage Warn, 15/3 1930. NLL, G XXVIL2, HLA. Kursi
verat av författaren. 
22 V. P. M. i anledning av första lagutskottets utlåtande om utredning angående vissa förhållanden på 
lappväsendets område, av länsstyrelsen i Norrbotten, 5/5 1930. NLL, G XXVIL2, HLA. Se även: Skrivelser från 
Gösta Malm till socialminister Sven Lübeck, 19/3 1930 och 20/3 1930. Jordbruksdepartementets arkiv, 
konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA. 
23 Ämbetsskrivelse från socialdepartementet till länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län, 
25/4 1930. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA; Skrivelse från 
socialdepartementet till landshövding S N Linnér, 25/4 1930. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 
1944, nr 65, RA; Skrivelse från landshövdingen i Norrbotten A B Gärde till socialministern, 14/5 1930. 
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Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA; Skrivelse från Olof Alsén till landshövding A 
B Gärde, 23/5 1930. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA; Handskrivna 
anteckningar i frågan, sannolikt skrivna av Ragnar Sundberg maj 1930, diarienummer L 68/14. NLL, A II c :4, 
HLA P.M. rörande utredning av vissa förhållanden på lappväsendets område, av landssekreterare Sundberg, 
30/5 1930. NLL, A II c:4, HLA; Odaterad skrivelse från Ragnar Sundberg till landshövdingen i Norrbotten A B 
Gärde, sannolikt skriven 30/5 1930. NLL, A II c:4, HLA. 
24 Riksdagstryck 1930. Motioner i Första kammaren, nr 211; Riksdagstryck 1930. Första lagutskottets utlåtande 
nr 14. 
25 Protokoll vid lapputredningens sammanträde, 12-13/7 1930. YK 1768:1, RA; P.M. angående åtgärder, 
påkallade av Lapputredningen 1930, september 1930 (citat, kursiverat av författaren). YK 1768:1, RA; 
Berättelse rörande 1930 års lapputrednings fältutskotts arbeten år 1930, 2/10 1930, s 4. YK 1768:1, RA. 
26 Brev från Karin Stenberg till Carl Lindhagen jämte bifogat protokollutdrag från möte med Arvidsjaurs 
sameförening, 23/8 1930. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 43, SSA; Skrivelse från ordningsman Lars 
Rensund till lappfogde Österberg, 18/5 1931. NLL, G XXIX:2, HLA; Norra Västerbotten 20/12 1930; SET 
1930:1, s 5; 1930:2, s 11; 1930:4, s 28; 1931:2, s 10-11. 
27 S krivelse från Petter Tuolja med flera till länsstyrelsen i Norrbotten, 1/1 1931. NLL, D I b:9, HLA; Utredning 
angående inom vissa delar av Norrbottens län yppade missförhållanden med avseende å renskötselns 
bedrivande; verkställd under år 1931 inom Jokkmokks sockens fjällappbyar och delvis även inom Jukkasjärvi 
och Gällivare socknar av lappfogde Malmström, 6/6 1932, s 2-19 och 22-61. YK 1768:5, RA. Se även: Beach 
(1981), s 155-164; Pirak, s 207. 
28 SOU 1936:23, s 13-21. Förutom de huvudsakliga undersökningarna listade utredarna ytterligare 22 särskilda 
frågor som behandlades i lapputredningens regi. Flera av dessa frågor föll dock bort och fanns inte med i det 
färdiga betänkandet. Se: Protokoll hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 28/4-1/5 1931. YK 1768:1, RA; 
Berättelse rörande 1930 års lapputrednings arbeten under 1931, 23/11 1931, s 21-35. YK 1768:1, RA. 
29 SOU 1936:23, s 15-21. Se även de olika berättelserna rörande fältarbetena: YK 1768:1, RA. 
30 Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till socialdepartementet, 30/6 1930. Socialdepartementets arkiv, 
konseljakter 25/7 1930, nr 16, RA; Skrivelse från landshövdingen i Norrbotten A B Gärde till socialministern, 
28/7 1930. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 25/7 1930, nr 16, RA; Kungl. brev till länsstyrelsen i 
Norrbottens län angående anställandet av biträden åt lappfogdarna i länet, 25/7 1930. Socialdepartementets 
arkiv, konseljakter 25/7 1930, nr 16, RA; Tjänstgöringsbetyg från länsstyrelsen i Norrbotten för Erik Malmström 
respektive Erik Hedbäck, 4/6 1937. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 25/6 1937, nr 15, RA. 
31 S krivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till socialministern, 4/5 1933. NLL, A II c:5, HLA. 
32 SOU 1936:23, s 4-5. Lappfogdarna som avled under utredningsarbetets gång var Claes Österberg och Ragnar 
Pappila. 
33 Se till exempel: Skrivelse från lappfogde Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 29/11 1931. NLL, D I b:9, 
HLA; Skrivelse från lappfogde Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 1/12 1931. NLL, D I b:6, HLA; 
Skrivelse från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 17/12 1932. NLL, D I b :4, HLA; Skrivelse 
från länsstyrelsen i Norrbotten till Lars Rensund, 24/1 1934. NLL, A II c:6, HLA. 
34 Utdrag av protokoll över socialärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet, 30/5 1930. NLL, D I 
b:8, HLA. För exempel på åtgärder som vidtogs under utredningsarbetet, se: Skrivelse från lappfogde 
Malmström till Nils G Ringstrand, 12/4 1935. LNSA, B 1:4, HLA; Förteckning över anstalter av mekanisk art 
för renskötselns upphjälpande, vidtagna inom Norrbottens norra lappfogdedistrikt under åren 1930-1935, 11/5 
1935. YK 1768:5, RA; SOU 1936:23, s 140-150. 
35 S e till exempel: Protokoll fört vid överläggningar rörande 1930 års lapputredning, 13-15/2 1934, s 24-25. YK 
1768:1, RA; Protokoll hållet vid 1930 års lapputrednings överläggningar med lapparna i Gällivare sockens 
ijällappbyar samt Gällivare skogslappby, 26-27/3 1934, s 1-3 och 8. YK 1768:1, RA; Protokoll hållet vid 1930 
års lapputrednings överläggningar med Saarivuoma, Talma, Rautasvuoma och Kaalasvuoma fjällappbyar samt 
Vittangi skogslappby, 28/3 1934, s 10. YK 1768:1, RA; Skrivelse från lappfogde Hedbäck till Nils G 
Ringstrand, 5/6 1935. LNNA, B 1:5, HLA; SOU 1936:23, s 30-46 och 151-152. 
36 SOU 1936:23, s 84-95, 118-120, 155-206 och 271-273. För förändringarna av sommarflyttningarna, se till 
exempel: Hansegård, s 102-104; Ruong (1937), s 31-33; Ruong, Israel (1956), "Types of Settlement and Types 
of Husbandry among the Lapps in Northern Sweden", i Furumark, Arne et.al. (red), Arctica. Studia 
Ethnographica Upsaliensia XI. Uppsala, s 109-115. 
37 SOU 1936:23, s 102-115 och 233-271. 
38 Se till exempel: P. M. angående Gällivare och Vittangi skogslappbyar, av lappfogde Hedbäck, 29/4 1935. YK 
1768:1, RA; Skrivelse från lappfogde Hedbäck till Nils G Ringstrand, 30/4 1935. YK 1768:1, RA; Skrivelse från 
lappfogde Malmström till Nils G Ringstrand, 30/4 1935. YK 1768:1, RA; SOU 1936:23, s 78-79. 
39 SOU 1936:23, s 121-123 och 275-303. Lapputredningens slutsats rörande kolonatens placering står dock i 
skarp kontrast till utlåtandet från länsstyrelsen i Norrbotten 1927 över Widéns utredning i kolonisationsfrågan. 
Där framhöll länsstyrelsen att lämpliga områden för dessa lägenheter uteslutande fanns ovanför odlingsgränsen. 
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Se: Yttrande av länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen rörande betänkande och förslag angående upplåtelse av 
mark för bosättning åt lappar m.m., 31/12 1927. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 2/3 1928, nr 48, 
RA. 
40 SOU 1931:18, s 253-263; SOU 1936:23, s 56-65, 165-180 och 210-232. Vid åtminstone ett tillfälle hade lapp
fogdetjänstens osäkra ställning bidragit till att en av lappfogdarna lämnade sin tjänst. Detta skedde när Erik 
Bergström vid årsskiftet 1919/1920 övergick från sin tjänst som lappfogde i Västerbotten till positionen som 
nomadskolinspektör. Se: Skrivelse från Lennart Berglöf till lappfogde Bergström, 5/3 1919. LVA, E 1:7, HLA; 
Skrivelse från Lennart Berglöf till lappfogde Bergström, 2/4 1919. LVA, E 1:7, HLA. 
41 SOU 1936:23, s 274-275. 
42 SOU 1936:23, s 83-98. Se även: Protokoll hållet vid 1930 års lapputrednings överläggningar med lapparna i 
Luokta-Mavas, Semisjaur-Njargs och Arjeplogs lappbyar, 3/4 1934. YK 1768:1, RA. Vid detta möte framträder 
konflikten mellan Park och lapptjänstemännen/utredningsmännen tydligt och här kan även de sistnämndas stra
tegi för att bemöta Park utläsas. Hans uttalanden vid mötet ifrågasätts kraftigt av samtliga närvarande utred
ningsmän och i det utskrivna protokollet granskas och kommenteras Parks yttranden särskilt. Hans göranden och 
låtanden skulle ifrågasättas. 
43 SOU 1936:23, s 89. 
44 SOU 1936:23, s 84-123. Jämför med de omfattande samlingen protokoll i lapputredningens arkivmaterial: YK 
1768:1. 
45 Skrivelse från länsstyrelsen till Justitieombudsmannen, 31/3 1933, (citat, kursiverat av författaren). 
Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp II, RA; Skrivelse från lappfogde Malmström till landshövdingen i 
Norrbotten A. B. Gärde, 30/4 1932, s 6. YK 1768:4, RA; SOU 1936:23, s 7-12, 62, 65, 83-98 och 144-148. Se 
även: Protokoll vid lapputredningens sammanträde, 12-13/7 1930. YK 1768:1, RA; Protokoll hållet vid 1930 års 
lapputrednings överläggningar med Könkämä och Lainiovuoma fjällappbyar, 29/3 1934, s 1-2. YK 1768:1, RA; 
Protokoll hållet vid 1930 års lapputrednings överläggningar med lapparna i Luokta-Mavas, Semisjaur-Njargs 
och Arjeplogs lappbyar, 3/4 1934, s 2-4. YK 1768:1, RA; Odaterad P. M. till 1930 års lapputrednings 
sammanträden i Gellivare o. Vittangi, troligen skriven 1934, s 1-3. YK 1768:5, RA. 
46 Brev från Lars Rensund till Carl Lindhagen, 11/4 1930. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 40, SSA; SET 
1930:1, s 8; 1930:4, s 29; 1931:1, s 3-4; 1933:1, s 3-4; 1933:2, s 10; 1934:2, s 13; Brev från Anna och Gustav 
Park till Erik Bergströms hustru Gertrud Bergström, skrivna av Gustav, 30/1 1933 och 21/12 1933. Privatarkiv, 
Erik-Oscar Oscarsson; Brev från Gustav Park till Erik Bergströms hustru Gertrud Bergström, 15/6 1934 och 
13/7 1935. Privatarkiv, Erik-Oscar Oscarsson; Norrbottens-Kuriren 31/1 1933; Påminnelser med anledning av 
K. B:s i Norrb.:s län yttrande över Arjeplogs lapparnas klagoskrift rörande tvångsnedslaktning av renar vintern 
1931-1932, undertecknad av Per Larsson Park med flera, 15/6 1933, s 4 och 6. Påminnelseskriften författad av 
Gustav Park. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp II, RA. 
47 S ET 1932:1, s 2. Tomasson fick stöd för dessa synpunkter av Lars Rensund. Se: SET 1932:3, s 19-20. 
48 Lappdeputationen och dess krav behandlas utförligare längre fram i kapitlet. 
49 SET 1933:1, s 5; 1933:2, s 14; 1933:3, s 20-21; 1933:4, s 31-35. 
50 Skrivelse från lappdeputationen till regeringen, 7/11 1933, s 10-11 och 13-15. Jordbruksdepartementets arkiv, 
konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA; SET 1933:4, s 28 och 31-35. Redan 1930 hade Arvidsjaurssamerna krävt att 
en skogssamisk representant skulle tillsättas i lapputredningen. Se: Brev från Karin Stenberg till Carl Lindhagen 
jämte bifogat protokollutdrag från möte med Arvidsjaurs sameförening, 23/8 1930. Carl Lindhagens 
arkivsamling, volym 43, SSA. 
51 Remissyttrande av länsstyrelserna i Norrbottens, Jämtlands och Västerbottens län angående av ombud för 
lappbefolkningen gjord framställning om revision av författningen om den lapska kolonisationen m.m., 14/2 
1934. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA. Inför tillsättandet av lapputredningen 
hade länsstyrelsen i Norrbotten i maj 1930 föreslagit att kolonisationsfrågan skulle ingå i utredningsuppdraget, 
men fick inget då gehör för denna synpunkt. Senare upptogs ändå frågan på lapputredningens program. Se: 
Odaterad P. M. rörande Kungl. Kungörelsen den 18 juli 1928 angående grunder för upplåtelser åt lappar av 
lägenheter å kronomark, sannolikt skriven 1930. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 1944, nr 65, 
RA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till socialministern, 4/5 1933. NLL, A II c:5, HLA; Utdrag av 
protokoll, hållet inför Länsstyrelsen i Norrbottens län, 4/7 1933. LNNA, E 111:10, H LA; Utdrag av protokoll, 
hållet inför Länsstyrelsen i Norrbottens län, 11/9 1933 och 12/9 1933. NLL, A II c:5, HLA. 
52 P.M. förd vid sammanträde med representanter från länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland, 
28-29/11 1933, s 9. NLL, D I b: 13, HLA. Kursiverat av författaren. 
53 Ibid, s 8-13. Se även: Protokoll hållet vid 1930 års lapputrednings överläggningar med lapparna i Luokta-
Mavas, Semisjaur-Njargs och Arjeplogs lappbyar, 3/4 1934, s 7-8. YK 1768:1, RA. 
54 Odaterad skrivelse från landshövding Gärde till statssekreterare Bo Hammarskjöld, troligen skriven i slutet på 
1933. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA. 
55 P.M. förd vid sammanträde med representanter från länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland, 
28-29/11 1933, s 10-13 och 18. NLL, D I b:13, HLA; Remissyttrande av länsstyrelserna i Norrbottens, 
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Jämtlands och Västerbottens län angående av ombud för lappbefolkningen gjord framställning om revision av 
författningen om den lapska kolonisationen m.m., 14/2 1934. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 
1944, nr 65, RA. Den ende som uttryckte en avvikande åsikt i frågan om samiska representanter i de pågående 
utredningarna var landshövdingen i Västerbotten, Gustav Rosén. Han menade att det förvisso inte behövdes 
någon samisk representation i det pågående arbetet, men att det ändå kanske skulle vara klokt att kalla samiska 
representanter eftersom detta dels skulle kunna innebära en viss känsla av trygghet för samerna, dels skulle där
igenom en organiserad kritik från samiskt håll av utredningens förslag eventuellt kunna undvikas. Rosén böjde 
sig dock för majoritetens linje och nöjde sig med garantier att samernas åsikter skulle tillgodoses vid de kom
mande möten som skulle hållas för att diskutera utredningens förslag. 
56 S ET 1934:1, s 2. 
57 SET 1934:1, s 4. Se även: Brev från Gustav Park till Lars Rensund, 12/3 1934. Privatarkiv, Erik-Oscar 
Oscarsson. 
58 Påminnelseskrift av lappdeputationen till regeringen, 28/4 1934. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 
28/1 1944, nr 65, RA. Skrivelse återges i SET 1934:2, s 10-11 och 15-16. 
59 Några egentliga markundersökningar genomfördes inte i de fyra nordligaste lappbyarna eftersom rationellt 
renantal och liknande frågor hade avgjorts genom de undersökningar som låg till grund för renbeteskonven
tionen. Se: SOU 1936:23, s 19. 
60 Se till exempel: Utredning angående inom vissa delar av Norrbottens län yppade missförhållanden med 
avseende å renskötselns bedrivande; verkställd under år 1931 inom Jokkmokks sockens fjällappbyar och delvis 
även inom Jukkasjärvi och Gällivare socknar, av lappfogde Malmström, 6/6 1932, s 69-70. YK 1768:5, RA; P. 
M. angående 1930 års lapputrednings fältarbeten, av lappfogde Hedbäck, 15/12 1933. LVA, F XIX:3, HLA; 
Protokoll fört vid överläggningar rörande 1930 års lapputredning, 13-15/2 1934. YK 1768:1, RA; SOU 1936:23, 
s 180-181. Sigtunautredningen hade undersökt hur renantalet i fjällappbyarna i Norrbotten lämpligen borde 
regleras. Utredningen presenterade sitt betänkande 1912 och i utredningen ingick två av de som inledningsvis 
även deltog i lapputredningens arbete, Erik Bergström och Claes Österberg. En ofullständig kopia av denna 
utredning finns i Lappfogden i Norrbottens östra distrikt arkiv, se: Förslag till reglering av renantalet inom de 
olika fjällappbyarna av Norrbottens län, enligt uppdrag uppgjort av C. Österberg, H. Jonasson och E. Bergström. 
LNÖA, F XI: 1, HLA. Se även: Skuncke, Folke (1964), Rennäringens ekonomi. Skötsel, avkastning och 
markvärden. Lappväsendet - Renforskningen meddelande 9. Uppsala, s 8-12. Efter Erik Bergströms bortgång 
kom även hans dagboksanteckningar att spela in vid bestämmandet av de rationella renantalen, som ytterligare 
en faktor. Se: Avskrift av utdrag ur framlidne nomadskolinspektörens fil.d:r Erik Bergströms 
dagboksanteckningar rörande 1930 års lapputredning. LVA, F XIX:3, HLA. 
61 Skrivelse från lappfogde Malmström till lappfogde Ejdemo, 30/12 1960. YK 2284:5, RA. 
62 SOU 1936:23, s 24-25. Även i fråga om sammanträdena berördes de fyra nordligaste lappbyarna i liten ut
sträckning. 
63 Se till exempel: Berättelse över betesundersökningarna 1931, av Ragnar Pappila, juni 1932, s 14-15. YK 
1768:5, RA; Protokoll hållet vid 1930 års lapputrednings överläggningar med lapparna i Gällivare sockens 
fjällappbyar samt Gällivare skogslappby, 26-27/3 1934, s 11-12. YK 1768:1, RA; Protokoll hållet vid 
överläggningar rörande 1930 års lapputredning med fjällapparna i Jukkasjärvi socken, 26/3 1935, s 12. YK 
1768:1, RA; SOU 1936:23, s 182-183. 
64 Norra Västerbotten 12/4 1934; 21/2 1935; 18/4 1935; SET 1934:2, s 14. 
65 Protokoll hållet vid 1930 års lapputrednings överläggningar med lapparna i Luokta-Mavas, Semisjaur-Njargs 
och Arjeplogs lappbyar, 3/4 1934, s 19-20. YK 1768:1, RA; Protokoll hållet vid sammanträde med 
ordningsmännen i lappbyarna i Arvidsjaurs och Arjeplogs socknar i Norrbottens län samt Grans och Rans 
fjällappbyar och Malå skogslappby i Västerbottens län, 29/5 1934, s 11-12. YK 1768:1, RA; Skrivelse från de 
förordnade att verkställa undersökning av renbetesmarkernas bärighet inom Semisjaur-Njargs lappby till 
ordföranden i 1930 års lapputredning landshövdingen A. B. Gärde, 2/9 1934. LNSA, B 1:3, HLA; P. M. till 
Arjeplogs-sammanträdet den 8-9 februari 1935, av lappfogde Malmström 30/1 1935, s 1-5. YK 1768:1, RA; 
Protokoll, hållet vid överläggningar rörande 1930 års lapputredning med lapparna i Arjeplogs sockens 
fjällappbyar, 9/2 1935, s 6-7. YK 1768:1, RA; SOU 1936:23, s 16, 180-181 och 195-204. 
66 SET 1934:3, s 18-19 och 21; 1935:1, s 3-4. 
67 De två första citaten är hämtade från: Protokoll hållet vid 1930 års lapputrednings överläggningar med 
lapparna i Gällivare sockens fjällappbyar samt Gällivare skogslappby, 26-27/3 1934, s 6. Handskrivna 
noteringar i marginalen, troligen av Ragnar Sundberg. YK 1768:1, RA. Formuleringen "de obotfärdigas 
förhinder" används även i utredningsbetänkandet rörande denna fråga. Se: SOU 1936:23, s 95. Det tredje citatet 
är hämtat från: Protokoll hållet vid 1930 års lapputrednings överläggningar med Saarivuoma, Talma, 
Rautasvuoma och Kaalasvuoma fjällappbyar samt Vittangi skogslappby, 28/3 1934, s 7. Handskriven notering i 
marginalen, troligen av Ragnar Sundberg. YK 1768:1, RA. Se även: Skrivelse från lappfogde Malmström till 
länsstyrelsen i Norrbotten, 3/11 1932. NLL, D I b: 11, HLA; Protokoll fört vid överläggningar rörande 1930 års 
lapputredning, 13-15/2 1934, s 25. YK 1768:1, RA; P. M. till 1930 års lapputrednings sammanträden i Gellivare 
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o. Vittangi, odaterat men skrivet i början på 1934, s 1-3 och 7. YK 1768:5, RA; Protokoll hållet vid 1930 års 
lapputrednings överläggningar med lapparna i Gällivare sockens fjällappbyar samt Gällivare skogslappby, 26-
27/3 1934, s 5-8. YK 1768:1, RA; Protokoll hållet vid 1930 års lapputrednings överläggningar med Saarivuoma, 
Talma, Rautasvuoma och Kaalasvuoma ijällappbyar samt Vittangi skogslappby, 28/3 1934, s 5-7. YK 1768:1, 
RA; SOU 1936:23, s 94-95 och 168. För ett mer utförligt resonemang kring hur analogikedjan mellan god ren
skötsel och nomadism såg ut i svensk samepolitik under denna period, se: Mörkenstam s 127-135 och 145-147. 
68 Se till exempel: Protokoll hållet vid sammanträde med lappar från Sirkas lappby, 3/8 1931, s 5. YK 1768:1, 
RA; SOU 1936:23, s 246-247; Rensund, Lars (1968), Med Jon-Erik på renstigarna. Luleå, s 53-55. 
69 SET 1936:3, s 20 och 24-26; 1936:4, s. 28-29. Se även: SET 1940:3, s 21. Redan 1930 hade Tomasson ställt 
sig tvekande till de renstängsel som i allt högre grad började byggas för att dela upp betesmarkerna. Se: SET 
1930:4, s 28-29. 
70 SET 1937:1, s 2. 
71 Parks kritik av lapputredningen återfinns i: Norra Västerbotten 19/9 1936; 3/10 1936; 6/10 1936; 7/10 1936; 
13/10 1936; 19/10 1936; SET 1937:2, s 13-14; 1937:3, s 21-22. 
72 V ästerbottensutredningen 26/5 1939, Jämtlandsutredningen 15/6 1940. 
73 Här rör det sig om samma typ av mekaniska hjälpmedel som i 1930 års lapputrednings förslag. Utöver detta 
ville länsstyrelsen i Västerbotten även utbetala bidrag till ladubyggen och inhägnader för att skydda bofastas 
utestående hö till en kostnad av 20.000 kronor. Dessa poster räknades samman med de föreslagna mekaniska 
hjälpmedlen, men för jämförelsens skull har jag utelämnat dem. 
74 Västerbottensutredningen. NLL, Dlb:23, HLA. Se även: Utredning rörande renskötselförhållandena inom 
Västerbottens län, särskilt beaktande frågan om möjligheterna för fortsatt dislokation till länet av lappar och 
renar från de norrbottniska lappmarkerna, av lappfogdarna Cederberg och Malmström, augusti 1933. LNSA, B 
1:2, HLA; Avskrift av yttrande av lappfogde Johansson till länsstyrelsen i Västerbotten över 1930 års 
lapputrednings betänkande, 14/10 1936. NLL, D I b:23, HLA; P. M. angående den länsstyrelsen anbefallda 
utredningen rörande åtgärder, som inom överskådlig tid kunna behöva vidtagas till renskötselns ändamålsenliga 
bedrivande inom Västerbottens län och rörande de kostnader, som därav föranledas, av lappfogde Johansson, 
19/2 1938. LVA, F XIX:3, HLA. 
75 Jämtlandsutredningen. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA. Se även: 
Redogörelse för renskötselförhållanden i Jämtlands län samt Idre lappby av Kopparbergs län med särskild 
hänsyn till betesförhållandena inom för renskötseln där upplåtna områden och omständigheter i övrigt, vilka 
hava betydelse för frågan om renskötselns lämpliga indelning och omfattning, jämte bilagda protokoll, av 
lappfogdarna Gardham och Hedbäck, 23/4 1935. LNNA, F XI:5, HLA; Avskrift av yttrande jämte bilagor från 
lappfogde Gardham till länsstyrelsen i Jämtland över 1930 års lapputrednings betänkande, 27/10 1936. NLL, D I 
b:23, HLA. 
76 SET 1940:3, s 18-23. De enda omnämnanden av Västerbottensutredningen som jag har kunnat finna i SET var 
här i samband med Tomassons granskning av Jämtlandsutredningen samt i ett tidigare nummer av tidningen. Se: 
SET 1937:4, s 35. 
77 Remissyttrande av länsstyrelsen i J ämtland till regeringen i anledning av vissa i protokollet från lappmötet i 
Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937 angivna resolutioner, 31/5 1939. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 
28/1 1944, nr 65, RA; Avskrift av skrivelse från jordbruksdepartementet t ill statskontoret angående tillkallande 
av sakkunnig person att verkställa överarbetning av 1930 års lapputrednings betänkande m.m., 14/12 1939. 
NLL, D I b:23, HLA. 
78 SET 1930:1, s 2 och 5 (citat s 2); 1930:3, s 18-20; 1930:4, s 26-27. Se även Tomassons kritik av de till Arje
plog inflyttade Karesuandosamernas renskötselmetod: SET 1936:3, s 20. 
79 SET 1930:1, s 5; Idivuoma, Per (1978), Sunnanvind. Stockholm, s 76-77; Idivuoma, Per (1990), Minnesbilder. 
Vänersborg, s 42-43. 
80 Skrivelse från Lars Mattias Eriksson till landshövdingen i Norrbotten, 10/3 1930. NLL, D I b:8, HLA; Se 
även: Protokoll fört vid extra möte med renlappar hållet i Gammelträsk, 11/2 1930. NLL, D I b:8, HLA; 
Skrivelse från Lars Mattias Eriksson till länsstyrelsen i Norrbotten, 13/5 1930. NLL, D I b:8, HLA; Brev från 
Karin Stenberg till Carl Lindhagen jämte bifogat protokollutdrag från möte med Arvidsjaurs sameförening, 23/8 
1930. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 43, SSA. 
81 Skrivelse från lappfogde Österberg till länsstyrelsen i N orrbotten, 4/12 1931. NLL, D I b:8, HLA; Skrivelse 
från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 17/12 1932. NLL, D I b:6, HLA. 
82 Se till exempel: Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till Sjul Anders Andersson, 27/11 1939. NLL, A II 
c:7, HLA; Skrivelse från Lars Mattias Eriksson med flera till länsstyrelsen i Norrbotten, april 1940. NLL, D I 
b:25, HLA; Skrivelse från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 22/6 1940. NLL, D I b:25, HLA; 
Utdrag av protokoll, hållet inför Länsstyrelsen i Norrbottens län, 27/8 1940. NLL, A II c:7, HLA; Skrivelse från 
länsstyrelsen i Norrbotten till Lars Mattias Eriksson, 5/9 1940. NLL, A II c:7, HLA. 
83 Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 29/9 1925. NLL, A II c:2, HLA; Utdrag av 
protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 10/10 1925. NLL, A II c:2, HLA; Protokoll fört vid 
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sammanträde med Jokkmokkslapparna, 6/2 1926. NLL, D I b:3, HLA; Protokoll fört vid sammanträde med 
Arjepluoglapparna, 11/2 1926. NLL, D I b:3, HLA; Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens 
län, 30/10 1926. NLL, A II c:2, HLA; Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 12/1 
1927. NLL, A II c:3, HLA. 
84 Skrivelse från lappfogde Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 29/11 1928. NLL, A II c:3, HLA; Utdrag av 
protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 29/11 1928. NLL, A II c:3, HLA; Föreläggande för 
renskötare i Semisiaur-Niarg, Luokta Mavasvuoma, Tuorpon och Sirkas att minska sina renhjordar, 29/11 1928. 
NLL, A II c:3, HLA. 
85 Skrivelse från Nils Ranberg och Karl Davidsson till länsstyrelsen i Norrbotten, 4/1 1929. NLL, D I b:6, HLA; 
Avskrift av skrivelse från lappfogde Malmström till landshövdingen i Norrbotten A. B. Gärde, 30/4 1932, s 4. 
YK 1768:4, RA; Yttrande över anmälan till Riksdagens Justitieombudsman för åtgärder i samband med 1931 -
1932 års tvångsnedslaktning av renar i Arjeplogs socken av lappfogde Malmström, 17/3 1933, s 8. 
Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp II, RA; Piteå-Tidningen, 27/12 1929. 
86 Protokoll från lapputredningens sammanträde 28/12 1930. YK 1768:1, RA; Cirkulär till nomadlapparna i 
Norrbottens län, 29/12 1930. YK 1768:1, RA; Yttrande över anmälan till Riksdagens Justitieombudsman för 
åtgärder i samband med 1931-1932 års tvångsnedslaktning av renar i Arjeplogs socken, av lappfogde 
Malmström, 17/3 1933, s 9. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp II, RA; Påminnelser med anledning av 
K. B:s i Norrb.:s län yttrande över Arjeplogs lapparnas klagoskrift rörande tvångsnedslaktning av renar vintern 
1931-1932, undertecknad av Per Larsson Park med flera, 15/6 1933, s 15-16. Påminnelseskriften författad av 
Gustav Park. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp II, RA. I senare beskrivningar av situationen denna 
vinter framhölls det dock från lapptjänstemännens sida att det var på grund av sammanblandade hjordar från 
föregående vinter, samt att resultaten från renräkningen 1931 avvaktades, som ingen tvångsslakt genomfördes 
vintern 1930-1931. Se till exempel: Skrivelse från lappfogde Malmström till landshövdingen i Norrbotten A. B. 
Gärde, 30/4 1932, s 5-6. YK 1768:4, RA. 
87 Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, jämte bilagor, 12/10 1931. NLL, D I b: 11, 
HLA; Skrivelse jämte bifogad tablå över föreslagen minskning av renantalet i det södra lappfogdedistriktet från 
lappfogde Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 21/10 1931. NLL, G XXIX:2, HLA; Skrivelse från 
lappfogde Malmström till landshövdingen i Norrbotten A. B. Gärde, 30/4 1932, s 6-7. YK 1768:4, RA. 
88 Skrivelse jämte bifogad tablå över föreslagen minskning av renantalet i det södra lappfogdedistriktet från 
lappfogde Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 21/10 1931. NLL, G XXIX:2, HLA; Skrivelser från 
lappfogde Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 18/11 1931, 27/11 1931 och 3/12 1931. NLL, D I b: 11, 
HLA; Skrivelse från Anders Larsson Bœr och Nils Petter Sjaggo till länsstyrelsen i Norrbotten, 4/12 1931. NLL, 
D I b:9, HLA; Skrivelse från Nils Petter Sjaggo till länsstyrelsen i Norrbotten, 17/12 1931, med vördsamt 
yttrande å akten av lappfogde Malmström, 17/12 1931. NLL, D I b:9, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i 
Norrbotten till lappfogde Malmström, 24/12 1931. NLL, D I b:9, HLA; Skrivelse från Anders P. Blind till 
länsstyrelsen i Norrbotten, 24/12 1931. LNSA, E:la, HLA; Skrivelse från lappfogde Malmström till 
landshövdingen i Norrbotten A. B. Gärde, 30/4 1932, s 6-7. YK 1768:4, RA; Anmälan till 
Justitieombudsmannen, undertecknad av Per Larsson Park med flera, 17/9 1932, s 31. Anmälan författad av 
Gustav Park. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp I, RA. För lapptillsyningsmännen Johan Valfrid 
Johanssons och Nils Ranbergs protokoll från de möten där renskötarna hördes, se: NLL, D I b: 11, HLA. 
89 Avskrift av Rapport från tvångsförsäljning av renar tillhöriga lappar inom Arjeplogs socken, vilka av 
Länsstyrelsen förelagts minskning av renantalet under vintern 1931-1932 samt därtill hörande förarbeten, av 
lapptillsyningsman Johan Valfrid Johansson, juni 1932. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp II, RA. 
Kursiverat av författaren. 
90 Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, jämte bilagor, 12/10 1931. NLL, D I b: 11, 
HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till socialministern, 29/10 1931. NLL, A II c:4, HLA; Skrivelse 
från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 13/12 1931. NLL, D I b:9, HLA; Skrivelse från 
lappfogde Malmström till landshövdingen i Norrbotten A. B. Gärde, 30/4 1932, s 6-7. YK 1768:4, RA. Vid 
tidigare förelägganden om tvångsminskning hade renskötarna i regel fatt betydligt längre tid på sig att genom
föra slaktningen frivilligt. Vid något tillfälle hade tiden varit lika begränsad som i Arjeplog, men det hade då rört 
sig om avsevärt mindre antal renar. Se: Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 15/11 
1928. NLL, A II c:3, HLA; Föreläggande för renskötare i Rautasvuoma och Norrkaitum att minska sina 
renhjordar, 15/11 1928. NLL, A II c:3, HLA; Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 
29/11 1928. NLL, A II c:3, HLA; Föreläggande för renskötare i Semisjaur-Njarg, Luokta Mavasvuoma, 
Tuorpon och Sirkas att minska sina renhjordar, 29/11 1928. NLL, A II c:3, HLA; Utdrag av protokoll, hållet 
inför länsstyrelsen i Norrbottens län jämte bilagor, 19/2 1930. NLL, A II c:4, HLA; Skrivelse från lappfogde 
Pappila till länsstyrelsen i Norrbotten, 23/2 1931. LNN, A II c:4, HLA; Handskrivet protokoll över sammanträde 
hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 24/2 1931. NLL, A II c:4, HLA. 
91 Protokoll från lapputredningens sammanträde 28/12 1930. YK 1768:1, RA; Arjeplogs Häradsrätt, A 1:19, 8/10 
1931, nr 11-20, PT; SET 1932:1, s 4; 1932:4, s 27; 1933:2, s 10. 
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92 Se till exempel: Skrivelse från Lars Mattias Eriksson till landshövdingen i Norrbotten, 10/3 1930. NLL, D I 
b:8, HLA; Protokoll, fört vid sammanträde i 1930 års lapputredning med ordningsmännen i Arvidsjaurs 
skogslappbyar, Arvidsjaur, 23/6 1931. YK 1768:1, RA; Protokoll fört vid förhör med Olof Eriksson i Akkajaur, 
Jätna, 28/7 1931, s 3. YK 1768:1, RA; Protokoll, fört vid förhör med Anton Norsa, Ståkke lappby, 6/8 1931, s 5-
6. YK 1768:1, RA; Protokoll vid sammanträde med renskötare från Ståkke lappby, 20/5 1932, s 2-4. YK 1768:1, 
RA; Redogörelse över renskötselförhållandena i skogslappbyarna inom Arjeplogs och Arvidsjaurs socknar, 
Malmesjaurs lappby, s 7 (citat). Ingår i Berättelse rörande skogsrenskötseln i Pite lappmark, av Erik Hedbäck, 
25/6 1932. YK 1768:1, RA. 
93 B rev från Lars Rensund till Carl Lindhagen, 14/10 1929. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 40, SSA; SET 
1929:4, s 30-31. Se även: SET 1930:3, s 22-23; 1931:4, s 27. 
94 Rensund (1968), s 29. 
95 Ibid, s 32-43; SET 1930:1, s 5; 1931:1, s 2. Se även: Norra Västerbotten 18/4 1935; Norrbottens-Kuriren 26/4 
1935. 
96 SET 1930:4, s 26-27 (citat s 27). Se även: SET 1931:3, s 18-19; 1931:4, s 26. 
97 Skrivelse från Anders Gustav Fjällman med flera till regeringen, 10/1 1932. LNSA, E:la, HLA; Skrivelse från 
Ragnar Sundberg till lappfogde Malmström, 15/1 1932. LNSA, E:la, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i 
Norrbotten till socialdepartementet, 1/2 1932. NLL, D I b: 11, HLA; Skrivelse från socialdepartementet till 
Länsstyrelsen i Norrbotten, 4/3 1932. NLL, D I b: 10, HLA. 
98 Brev från Gustav Park till Carl Lindhagen, 19/1 1932 (citat). Carl Lindhagens arkivsamling, volym 38, SSA; 
Anmälan till Justitieombudsmannen, undertecknad av Per Larsson Park med flera, 17/9 1932, s 31. Anmälan 
författad av Gustav Park. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp I, RA. 
99 Dagens Nyheter 23/1 1932. 
100 Brev från Gustav Park till Carl Lindhagen, 11/4 1932. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 38, SSA. Under
struket i originalet. Se även: Svenska Dagbladet 30/1 1932. 
101 Brev från Gustav Park till Carl Lindhagen, 9/2 1932. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 38, SSA; Norra 
Västerbotten 25/2 1932; 14/4 1932; Norrbottens-Kuriren 20/1 1932; 26/2 1932; 4/5 1932; SET 1932:1, s 4-5; 
Svenska Dagbladet 23/1 1932; 30/1 1932. Se även: Skrivelse från Anders P. Blind till länsstyrelsen i Norrbotten, 
24/12 1931. LNSA, E:la, HLA 
102 Brev från Gustav Park till Erik Bergström, 3/2 1932. Privatarkiv, Erik-Oscar Oscarsson; Norrbottens-Kuriren 
20/1 1932; SET 1933:2, s 16. 
103 SET 1932:1, s 2 (citat); 1932:3, s 18. Se även: SET 1935:4, s 32-33. 
104 Brev från Gustav Park till Carl Lindhagen, 19/1 1932, 23/1 1932, 3/2 1932 och 11/4 1932. Carl Lindhagens 
arkivsamling, volym 38, SSA; Riksdagstryck 1932. Riksdagens protokoll, Första kammaren nr 6, s 10-11; 
Riksdagstryck 1932. Riksdagens protokoll, Första kammaren nr 15, s 1-7. Se även: Svenska Dagbladet 4/2 1932. 
105 N orra Västerbotten 25/2 1932. 
106 Norra Västerbotten 16/2 1932; 18/2 1932; SET 1932:1, s 3; Svenska Dagbladet 23/1 1932; 24/1 1932; 1/2 
1932. 
107 SE T 1932:1, s 3; 1932:2, s 11; 1932:3, s 20; 1933:3, s 22; Rensund (1968), s 44-50. 
108 SET 1932:1, s 3 och 5; 1932:3, s 20; Östersunds-Posten 23/1 1932. 
109 Skrivelse från lappfogde Malmström till landshövdingen i Norrbotten A. B. Gärde, 30/4 1932, s 13. YK 
1768:4, RA; Skrivelse från lappfogde Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 12/7 1932. NLL, D I b: 10, HLA; 
Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till socialdepartementet, 17/9 1932. NLL, A II c:5, HLA; Skrivelse från 
lappfogde Malmström till Nils G Ringstrand, 12/4 1935. LNSA, B 1:4, HLA. I den sistnämnda skrivelsen er
kände Malmström att protesterna delvis hade spelat in när tvångsslakten avbröts i förtid, även om han vidhöll att 
huvudorsaken var att väderleken under den senare delen av slaktsäsongen var mindre lämplig. Se även: 
Norrbottens-Kuriren 23/4 1932; SOU 1936:23, s 86-87 och 144-145. 
1,0 SET 1933:2, s 10; 1933:4, s 28. 
111 Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 3/5 1932 och 30/5 1932. NLL, A II c:5, 
HLA; Skrivelse jämte bifogade tablåer från lappfogde Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 12/7 1932. NLL, 
D I b: 10, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till socialdepartementet, 17/9 1932. NLL, A II c:5, 
HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till socialdepartementet, 17/9 1932. NLL, A II c:5, HLA; 
Föreläggande till renägaren Per Larsson Park med hustru och styvbarn, 19/10 1932. Ingår som bilaga 10 till: 
Påminnelser med anledning av K. B:s i Norrb.:s län yttrande över Arjeplogs lapparnas klagoskrift rörande 
tvångsnedslaktning av renar vintern 1931-1932, undertecknad av Per Larsson Park med flera, 15/6 1933. 
Påminnelseskriften författad av Gustav Park. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp II, RA. Några fler 
mer omfattande tvångsminskningar genomfördes heller inte i det södra lappfogdedistriktet under 1930-talet. I 
fortsättningen är det endast enstaka familjer som åläggs att minska sina renhjordar. Till detta bidrog dock givet
vis även de sjunkande renantalen under perioden. 
112 Se till exempel: Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till socialdepartementet, 20/3 1933. NLL, A II c:5, 
HLA; Skrivelse från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 12/12 1933. NLL, D I b: 13, HLA; 
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Skrivelse från lappfogde Malmström till Nils G Ringstrand, 12/4 1935. LNSA, B 1:4, HLA; Skrivelse från 
lappfogde Malmström till landsfiskalen i Arjeplogs distrikt, 14/1 1935. LNSA, B 1:4, HLA; Skrivelse från 
länsstyrelsen i Norrbotten till jordbruksdepartementet angående anhållan av Gustav Park om inhiberande av 
renräkningen innevarande vinter inom vissa delar av Norrbottens län, 11/7 1940. Jordbruksdepartementets arkiv, 
konseljakter 1/8 1940, nr 22; Norrbottens-Kuriren 23/4 1932; 7/3 1935; Sjölin, s 170. 
113 Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till socialdepartementet, 8/4 1933. NLL, A II c:5, HLA. Kursiverat 
av författaren. 
114 V. P. M. i anledning av Per Larsson Parks med fleres påminnelseskrift till J.O. i ärende angående 
tvångsnedslaktning av renar i Arjeplogs socken, av lappfogde Malmström, 31/10 1933, s 18. 
Justitieombudsmannens arkiv, F 1:586, mapp III, RA. Se även: Vördsam promemoria till Arjeplogs lappmarks 
tingslags Häradsrätt i mål mellan allmänne åklagaren och nomaden Gustav Fjällman angående medvetet oriktiga 
uppgifter till 1933 års renlängd, 30/10 1935. LNSA, B 1:4, HLA. 
115 Brev från Torkel Tomasson till Gustav Hallström, 13/11 1935. Gustav Hallströms arkiv, volym märkt 
"Samefolkets Egen Tidning", FoAU. 
116 Skrivelse från lapptillsyningsman Johan Valfrid Johansson till lappfogde Malmström, 16/1 1933. LNSA, 
E:la, HLA; Skrivelse från Lars Sjulsson med flera till länsstyrelsen i Norrbotten, 12/2 1933. NLL, D I b: 13, 
HLA; Skrivelse från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 4/11 1933. LNSA, B 1:2, HLA; 
Skrivelse från Lars Rensund till länsstyrelsen i Norrbotten, 15/12 1933. NLL, D I b: 13, HLA. 
117 Brev från Gustav Park till Sven Hallström, 17/5 1932. Sven Hallströms arkiv, rättegångshandlingar, akt 9744, 
FRAU. Se även: Telegram från Gustav Park till Carl Lindhagen, 13/2 1932. Carl Lindhagens arkivsamling, 
volym 38, SSA; Brev från Gustav Park till Carl Lindhagen, 4/3 1932 och 11/4 1932. Carl Lindhagens 
arkivsamling, volym 38, SSA; Norrbottens-Kuriren 26/2 1932; SET 1932:1, s 4 och 8. 
1,8 Se: Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585-586, RA. De tre skrivelserna omfattade totalt 175 sidor och antalet 
bilagor var drygt 130. Gustav Park tycks dock inte ha dignat under den arbetsbörda som den omfattande JO-
anmälan innebar. Vid sidan av denna, hans ordinarie arbetsuppgifter som kyrkoherde i Stensele samt de tid
ningsartiklar han skrev under perioden författade Park samtidigt även en skrift om Stensele kyrkas historia. Se: 
Park, Gustav (1934), Stensele kyrkas historia 1824-1934. Stensele. 
119 Anmälan till Justitieombudsmannen, undertecknad av Per Larsson Park med flera, 17/9 1932, s 30-31 och 35. 
Anmälan författad av Gustav Park. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp I, RA. Alla undertecknare utom 
en var renskötare, varav fem var Arjeplogssamer och tretton Karesuandosamer. Den siste personen var förvaltare 
åt de omyndiga styvbarnen till en av undertecknarna. De som hade omfattats av tvångsföreläggandena men som 
inte stod bakom anmälan till JO utgjordes av fyra Karesuandosamer samt en Arjeplogssame. 
120 Anmälan till Justitieombudsmannen, undertecknad av Per Larsson Park med flera, 17/9 1932, s 5-22. 
Anmälan författad av Gustav Park. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp I, RA; Påminnelser med 
anledning av K. B:s i Norrb.:s län yttrande över Arjeplogs lapparnas klagoskrift rörande tvångsnedslaktning av 
renar vintern 1931-1932, undertecknad av Per Larsson Park med flera, 15/6 1933, s 14-28 och 48-57. 
Påminnelseskriften författad av Gustav Park. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp II, RA; 
PÅMINNELSER N:0 2 från Per Larsson Park m. fl. rörande tvångsnedslaktning av renar vintern 1931-1932, 
29/1 1934, s 21-23 och 33-47. Påminnelseskriften författad av Gustav Park. Justitieombudsmannens arkiv, F 
1:586, mapp III, RA. 
121 Anmälan till Justitieombudsmannen, undertecknad av Per Larsson Park med flera, 17/9 1932, s 1-5 och 29. 
Anmälan författad av Gustav Park. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp I, RA; Påminnelser med 
anledning av K. B:s i Norrb.:s län yttrande över Arjeplogs lapparnas klagoskrift rörande tvångsnedslaktning av 
renar vintern 1931-1932, undertecknad av Per Larsson Park med flera, 15/6 1933, s 1-12, 25-28 och 54-55. 
Påminnelseskriften författad av Gustav Park. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp II, RA; 
PÅMINNELSER N:0 2 från Per Larsson Park m. fl. rörande tvångsnedslaktning av renar vintern 1931-1932, 
29/1 1934, s 1-16 och 22. Påminnelseskriften författad av Gustav Park. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:586, 
mapp III, RA. Se även bilaga 2b till denna skrivelse. 
122 Anmälan till Justitieombudsmannen, undertecknad av Per Larsson Park med flera, 17/9 1932, s 29. Anmälan 
författad av Gustav Park. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp I, RA; Påminnelser med anledning av K. 
B:s i Norrb.:s län yttrande över Arjeplogs lapparnas klagoskrift rörande tvångsnedslaktning av renar vintern 
1931-1932, undertecknad av Per Larsson Park med flera, 15/6 1933, s 59 och 71-77. Påminnelseskriften 
författad av Gustav Park. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp II, RA. Se även bilaga 38 till denna 
skrivelse; PÅMINNELSER N:0 2 från Per Larsson Park m. fl. rörande tvångsnedslaktning av renar vintern 
1931-1932, 29/1 1934, s 10, 20-23 och 53-54 (citat s 23). Påminnelseskriften författad av Gustav Park. 
Justitieombudsmannens arkiv, F 1:586, mapp III, RA. 
123 Påminnelser med anledning av K. B:s i Norrb.:s län yttrande över Arjeplogs lapparnas klagoskrift rörande 
tvångsnedslaktning av renar vintern 1931-1932, undertecknad av Per Larsson Park med flera, 15/6 1933, s 74-76 
(citat s 75-76). Påminnelseskriften författad av Gustav Park. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp II, 
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RA. Understruket i originalet. Se även: Brev från Gustav Park till Carl Lindhagen, 8/3 1933. Carl Lindhagens 
arkivsamling, volym 38, SSA. 
124 A nmälan till Justitieombudsmannen, undertecknad av Per Larsson Park med flera, 17/9 1932, s 18-20 och 33. 
Anmälan författad av Gustav Park. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp I, RA. Se även bilagorna 18-22 
till denna handling; Påminnelser med anledning av K. B:s i Norrb.:s län yttrande över Arjeplogs lapparnas 
klagoskrift rörande tvångsnedslaktning av renar vintern 1931-1932, undertecknad av Per Larsson Park med 
flera, 15/6 1933, s 18, 46-47, 54, 57, 62-72 och 78. Påminnelseskriften författad av Gustav Park. 
Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp II, RA; PÅMINNELSER N:0 2 från Per Larsson Park m. fl. 
rörande tvångsnedslaktning av renar vintern 1931-1932, 29/1 1934, s 39 och 43-44. Påminnelseskriften författad 
av Gustav Park. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:586, mapp III, RA. 
125 Brev från Gustav Park till Lars Rensund, 17/1 1934. Privatarkiv, Erik-Oscar Oscarsson; Norra Västerbotten 
9/1 1934 (citat); SET 1933:1, s 5; 1933:2, s 16; 1933:4, s 29 och 36. Under en period efter tvångsslakten kritise
rade Park lappväsendet vid i snart sagt varje tillfälle han yttrade sig offentligt. Till och med när han skrev recen
sioner om böcker rörande samerna och samisk kultur framförde han stark kritik. Se: SET 1932:4, s 30-31; 
1933:1, s 6-7; 1934:4, s 34. 
126 A nmälan till Justitieombudsmannen, undertecknad av Per Larsson Park med flera, 17/9 1932, s 33-34 (citat s 
33). Anmälan författad av Gustav Park. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp I, RA. 
127 Skrivelse från Ragnar Sundberg till Justitieombudsmannen, 2/12 1932. Justitieombudsmannens arkiv, F 
1:585, mapp I, RA. Kursiverat av författaren. 
128 S krivelse från Ragnar Sundberg till Justitieombudsmannen, 7/2 1933. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, 
mapp I, RA. Se även: Skrivelse från Ragnar Sundberg till Justitieombudsmannen, 26/9 1933. 
Justitieombudsmannens arkiv, F 1:586, mapp III, RA; Skrivelse från Ragnar Sundberg till 
Justitieombudsmannen, 8/11 1933. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:586, mapp III, RA. 
129 Yttrande över anmälan till Riksdagens Justitieombudsman för åtgärder i samband med 1931-1932 års 
tvångsnedslaktning av renar i Arjeplogs socken, av lappfogde Malmström, 17/3 1933, s 2-13 och 20-25. 
Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp II, RA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till 
Justitieombudsmannen, 31/3 1933. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp II, RA; V. P. M. i anledning av 
Per Larsson Parks med fleres påminnelseskrift till J.O. i ärende angående tvångsnedslaktning av renar i 
Arjeplogs socken, av lappfogde Malmström, 31/10 1933, s 1-18 och 39-46. Justitieombudsmannens arkiv, F 
1:586, mapp III, RA. 
130 Yttrande över anmälan till Riksdagens Justitieombudsman för åtgärder i samband med 1931-1932 års 
tvångsnedslaktning av renar i Arjeplogs socken, av lappfogde Malmström, 17/3 1933, s 28, 40, 44 och 48-58. 
Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp II, RA; V. P. M. i anledning av Per Larsson Parks med fleres 
påminnelseskrift till J.O. i ärende angående tvångsnedslaktning av renar i Arjeplogs socken, av lappfogde 
Malmström, 31/10 1933, s 23, 35, 37, 39 och 57-58. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:586, mapp III, RA. 
131 Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till Justitieombudsmannen, 31/3 1933. Justitieombudsmannens arkiv, 
F 1:585, mapp II, RA. Kursiverat av författaren. 
132 Yttrande över anmälan till Riksdagens Justitieombudsman för åtgärder i samband med 1931-1932 års 
tvångsnedslaktning av renar i Arjeplogs socken, av lappfogde Malmström, 17/3 1933, s 4, 18, 25-26, 34-39 och 
47-48. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp II, RA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till 
Justitieombudsmannen, 31/3 1933 (citat). Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp II, RA; V. P. M. i 
anledning av Per Larsson Parks med fleres påminnelseskrift till J.O. i ä rende angående tvångsnedslaktning av 
renar i Arjeplogs socken, av lappfogde Malmström, 31/10 1933, s 14-15 och 57. Justitieombudsmannens arkiv, 
F 1:586, mapp III, RA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till Justitieombudsmannen, 21/11 1933. 
Justitieombudsmannens arkiv, F 1:586, mapp III, RA. Det renantal som omfattades av föreläggandena om 
tvångsslakt i det norra lappfogdedistriktet var fördelade på ett långt större antal hushåll än i Arjeplog, varför 
antalet renar som varje hushåll ålades att slakta var lägre än i det södra distriktet. Exakt hur många hushåll som 
omfattades av tvångsföreläggandena i det norra distriktet är oklart. I riksdagstrycket anges antalet till 77, medan 
uppgifter i lokaltidningarna gör gällande att det rörde sig om 47 hushåll. Troligen är det den senare siffran som 
är korrekt. Se: Skrivelse från lappfogde Pappila till länsstyrelsen i Norrbotten, 22/10 1931. LNNA, E 111:9, HLA; 
Norra Västerbotten 1/3 1932; Norrbottens-Kuriren 27/2 1932; Riksdagstryck 1932. Riksdagens protokoll, Första 
kammaren nr 15, s 2. 
133 Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till Justitieombudsmannen, 21/11 1933. Justitieombudsmannens 
arkiv, F 1:586, mapp III, RA. Se även: Yttrande över anmälan till Riksdagens Justitieombudsman för åtgärder i 
samband med 1931-1932 års tvångsnedslaktningar av renar i Arjeplogs socken, av lappfogde Malmström, 17/3 
1933, s 58. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp II, RA. 
134 Odaterade handskrivna anteckningar i målet. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, RA; Skrivelse från 
Riksdagens Justitieombudsman till länsstyrelsen i Norrbotten, 11/5 1934. NLL, D I b: 15, HLA; Avskrift av 
skrivelse från Riksdagens Justitieombudsman till länsstyrelsen i Norrbotten, 11/5 1934. LNSA, E:lb, HLA. 
135 Skrivelse från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 20/11 1933. NLL, D I b: 13, HLA. 
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136 Avskrift av skrivelse från Gustav Park till Domkapitlet i Luleå, 14/12 1933. Ingår som bilaga 14 till: 
PÅMINNELSER N:0 2 från Per Larsson Park m. fl. rörande tvångsnedslaktning av renar vintern 1931-1932, 
29/1 1934. Påminnelseskriften författad av Gustav Park. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:586, mapp III, RA. 
137 Ib id, s 7. 
138 SET 1933:4, s 28-29 (citat s 28). Även Lars Rensund och Jonas Åhrén kritiserade lappväsendets och läns
styrelsens agerande i denna fråga. Se: Norra Västerbotten 2/1 1934; Östersunds-Posten 20/3 1934. 
139 Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till Justitieombudsmannen, 21/11 1933. Justitieombudsmannens 
arkiv, F 1:586, mapp III, RA. 
140 Avskrift av skrivelse från Gustav Park till Domkapitlet i Luleå, 14/12 1933, s 3. Ingår som bilaga 14 till: 
PÅMINNELSER N:0 2 från Per Larsson Park m. fl. rörande tvångsnedslaktning av renar vintern 1931-1932, 
29/1 1934. Påminnelseskriften författad av Gustav Park. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:586, mapp III, RA. 
Jämför med: Anmälan till Justitieombudsmannen, undertecknad av Per Larsson Park med flera, 17/9 1932, s 8-9 
och 31-32. Anmälan författad av Gustav Park. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp I, RA; Påminnelser 
med anledning av K. B:s i Norrb.:s län yttrande över Arjeplogs lapparnas klagoskrift rörande tvångsnedslaktning 
av renar vintern 1931-1932, undertecknad av Per Larsson Park med flera, 15/6 1933, s 26 och 42-46. 
Påminnelseskriften författad av Gustav Park. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:585, mapp II, RA. Se även 
bilagorna 18-29b till denna skrivelse; PÅMINNELSER N:0 2 från Per Larsson Park m. fl. rörande 
tvångsnedslaktning av renar vintern 1931-1932, 29/1 1934, s 24-33. Påminnelseskriften författad av Gustav 
Park. Justitieombudsmannens arkiv, F 1:586, mapp III, RA. 
141 Se: Parks brev till den renskötare som anmälde honom, november 1933 och 18/12 1933. LNSA, F XI: 1, 
HLA. Denne besvarade dock inte breven utan översände de i stället till lappfogde Malmström. Se: Skrivelser 
från renskötaren i fråga till lappfogde Malmström, 22/12 1933 och 30/12 1933. LNSA, F XI: 1, HLA; Skrivelse 
från lappfogde Malmström till renskötaren i fråga, 27/12 1933. LNSA, F XI: 1, HLA; Norrbottens-Kuriren 5/12 
1933. 
142 Skrivelse från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 26/4 1933. NLL, D I b: 13, HLA; 
Skrivelse från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i N orrbotten, 5/9 1933. LNSA, B 1:2, HLA; Avskrift av 
skrivelse från lappfogde Malmström till landsfiskalen i Arjeplogs distrikt, 5/7 1934 (citat). LNSA, B 1:3, HLA. 
På lappfogdens uppmaning avstod landsfiskalen från att väcka åtal i ytterligare några fall, bland annat på grund 
av sjukdom. Två av åtalen väcktes först vid vårtinget 1935. 
143 Arjeplogs Häradsrätt, A 1:20, 6/10 1934, nr 49-61, TP; Arjeplogs Häradsrätt, A 1:20, 27/11 1934, nr 120-129 
och 145-147, TP; Arjeplogs Häradsrätt, A 1:22, 20/2 1937, nr 42, TP; Arjeplogs Häradsrätt, A 1:22, 8/10 1937, 
nr 41, TP; Svea Hovrätts arkiv, 2:a huvudavdelningen. Inkomna handlingar, Besvär och ansökningar i kriminella 
mål, E II bl:222, Kriminella utslag nr 286 1935, RA; Svea Hovrätts arkiv, 2:a huvudavdelningen. Utslag i 
brottmål, B IV:49, Kriminella utslag nr 286 1935, RA; Svea Hovrätts arkiv, 2:a huvudavdelningen. Inkomna 
handlingar, Besvär och ansökningar i kriminella mål, E II bl:222, Kriminella utslag nr 287 1935, RA; Svea 
Hovrätts arkiv, 2:a huvudavdelningen. Utslag i brottmål, B IV:49, Kriminella utslag nr 287 1935, RA; Sven 
Hallströms arkivsamling, rättegångshandlingar, akt A 2036, FRAU; Norra Västerbotten 2/5 1936; Norrbottens-
Kuriren 4/5 1936; 20/10 1937; SET 1934:4, s 28-29. Något avgörande i Häradsrätten i det andra målet har inte 
återfunnits i det genomgångna materialet. 
144 Arjeplogs Häradsrätt, A 1:20, 5/10 1934, nr 36-37, TP; Arjeplogs Häradsrätt, A 1:20, 6/10 1934, nr 81-86, TP; 
Arjeplogs Häradsrätt, A 1:21, 16/2 1935, nr 72, 75-79 och 81-83, TP; Arjeplogs Häradsrätt, A 1:21, 4/10 1935, nr 
4 och 48-55, TP; Arjeplogs Häradsrätt, A 1:21, 26/11 1935, nr 107-114, TP; Arjeplogs Häradsrätt, A 1:21, 22/2 
1936, nr 57, TP; Arjeplogs Häradsrätt, A 1:21, 4/4 1936, nr 70, TP; Sven Hallströms arkivsamling, 
rättegångshandlingar, akter A 1384, A 1655-1656, A 1658-1662 och A 1665, FRAU; Norra Västerbotten 13/12 
1934; 10/10 1935; 19/10 1935; 28/11 1935; 2/5 1936; Norrbottens-Kuriren 4/5 1936; SET 1934:4, s 28-29; 
1935:1, s 4; 1935:4, s 31; 1936:2, s 14. Malmströms inlagor i målen återfinns även i: LNSA, B 1:4, HLA. 
145 Hovrätten för Övre Norrland, Akter till Krim. utslag, nr 157-165, 2/11 1936, HÖN; Hovrätten för Övre 
Norrland, Krim. utslag, nr 157-165, 2/11 1936, HÖN; Sven Hallströms arkivmaterial, rättegångshandlingar, 
akter A 1384, A 1655-1656, A 1658-1662 och A 1665, FRAU; SET 1936:4, s 31. Malmströms inlagor i målen 
återfinns även i: LNSA, B 1:5, HLA. Hovrätten var dock oenig i sitt beslut i de två fällande domarna samt i tre 
av de friande domarna. Se: Hovrätten för Övre Norrland, Protokoll 1936 II, 7/9 1936, §§ 4-12, HÖN. Minst en 
av de två renskötarna som fälldes i Hovrätten ansökte till regeringen för att där fa sin sak prövad, men fick av
slag. Se: Skrivelse från Per Larsson Fjällman till regeringen, 30/11 1936. Sven Hallströms arkivsamling, 
rättegångshandlingar, akt A 1656, FRAU; Kungl. Maj:ts utslag i anledning av en utav nomaden Per Larsson 
Fjällman i Semisjaurs lappby i underdånighet gjord ansökan om tillstånd att fullfölja talan mot ett av Kungl. 
Maj:ts och Rikets Svea hovrätt den 2 november meddelat utslag, 28/1 1937. Sven Hallströms arkivsamling, 
rättegångshandlingar, akt A 1656, FRAU. 
146 Skrivelse från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 17/11 1936. LNSA, B 1:5, HLA; 
Skrivelse från landssekreterare Sundberg till advokaten Sven Hallström, 17/1 1945. NLL, G XXVII:9, HLA. 
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147 Sven Hallströms arkivsamling, rättegångshandlingar, akt A 1384, A 1655-1656, A 1658-1662, A 1665 och A 
2036, FRAU. 
148 Brev från Gustav Park till Lars Rensund, 18/10 1934. Privatarkiv, Erik-Oscar Oscarsson. 
149 Norra Västerbotten 21/2 1935; Norrbottens-Kuriren 6/3 1935; 7/3 1935; 14/3 1935; 15/3 1935; 26/3 1935; 
23/4 1935. Tillsammans med Sven Hallström hade Park planerat att låta lappfogdens agerande bli föremål för 
granskning av JO. På grund av den offentliga debatten mellan Park och Sundberg i frågan avstyrkte dock Hall
ström från att gå vidare med en hänvändelse till JO. Se: Sven Hallströms arkivsamling, rättegångshandlingar, akt 
A 1672, FRAU. Se även: Skrivelse från Gustav Park till Sven Hallström, 23/2 1935. Sven Hallströms 
arkivsamling, rättegångshandlingar, akt A 1384, FRAU. 
150 Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med nomader i Arjeplog, 11/2 1933. NLL, G XXVII:2, HLA; 
Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till socialdepartementet, 8/4 1933. NLL, A II c:5, HLA; SET 1933:1, s 
2 och 5. Den samiska skrivelsen till regeringen har inte kunnat återfinnas i det genomgångna materialet. Se även: 
Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen, 29/4 1933. NLL, A II c:5, HLA. 
151 Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till socialdepartementet, 8/4 1933. NLL, A II c:5, HLA. 
152 Norra Västerbotten 11/7 1933; SET 1933:2, s 10-11. Detta skapade även en tydlig misstro mot länsstyrelsen. 
När den svåra vintern 1935/36 drabbade renskötseln i Arjeplogsområdet vände sig renskötarna i området direkt 
till de regionala myndigheterna i Nordland med en liknande förfrågan om lindringar av renbeteskonventionens 
bestämmelser i stället för att gå via länsstyrelsen. Se: Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur 
den 4-7 oktober 1937. Protokoll och efterskrift, s 52 och 147. Se även: Skrivelse från lappfogde Malmström till 
länsstyrelsen i Norrbotten, 19/2 1936. NLL, D I b: 18, HLA. 
153 Skrivelse från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 7/3 1933. LNSA, B 1:2, HLA. Se även: 
Skrivelse från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 27/10 1932. NLL, D I b: 10, HLA; Skrivelse 
från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 11/1 1933. LNSA, B 1:2, HLA. 
154 Skrivelse från Per Olsson Blind med flera renskötare till regeringen, september 1933. NLL, D I b: 13, HLA; 
Skrivelse jämte bilaga från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 12/12 1933 (citat). NLL, D I 
b: 13, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till socialdepartementet, 18/7 1934. NLL, D I b: 13, HLA. 
Gustav Park uppfattade det också som att JO-anmälan hade fatt Malmström att ha en hårdare attityd mot Arje-
plogssamerna. Se: Utredning rörande åklagaremålen not vissa nomader i Arjeplog, av Gustav Park, 29/8 1935, s 
1 och 21. Sven Hallströms arkivsamling, rättegångshandlingar, akt A 1384, FRAU. 
155 Länsstyrelsens i Norrbottens län resolution i ärende angående befrielse från skyldighet att erlägga 
betesavgifter till Norge för lappar inom Arjeplogs socken, 10/11 1934. NLL, A II c:6, HLA; Ansökningar om 
befrielse från att erlägga betesavgifter till Norge från Jonas Eriksson Steggo med flera samer i Arjeplog till 
länsstyrelsen i Norrbotten, februari 1935. NLL, D I b: 17, HLA; Skrivelse jämte bilaga från lappfogde 
Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 2/12 1935. NLL, D I b: 17, HLA; Länsstyrelsens i Norrbottens län 
resolution på ansökningar om befrielse från skyldighet att erlägga betesavgifter till Norge för lappar inom 
Arjeplogs socken, 11/12 1935. NLL, A II c:6, HLA; Skrivelse jämte bilaga från lappfogde Malmström till 
länsstyrelsen i Norrbotten, 6/12 1937. NLL, D I b:21, HLA; Länsstyrelsens i Norrbottens län resolution på 
ansökningar om befrielse från skyldighet att erlägga betesavgifter till Norge för lappar inom Arjeplogs socken, 
23/12 1937. LNNA, B 1:7, HLA; P. M. angående ersättande av utgifter enligt renbeteskonventionerna med 
Norge och Finland, som jämlikt beslut av länsstyrelsen skola stanna å statsverket, av Erik Hedbäck, 22/10 1938. 
NLL, A II c:7, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen, 17/2 1939. NLL, A II c:7, HLA. 
Jämför även med länsmyndigheternas inställning till Karesuandosamernas överträdelser av renbeteskonven
tionen med Finland mellan 1925-1935. Dessa hänfördes nästan enbart till besvärliga yttre omständigheter och 
dessutom vitsordades att det var omöjligt att förhindra att renar strövade från hjorden: P. M. till frågan om 
verkningarna av konventionen med Finland den 9 maj 1925 angående renar i gränsområdena, av lappfogde 
Hedbäck, 14/7 1938. LNNA, F XI:1, HLA. 
156 Skrivelse från lappfogde Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 1/2 1936. LNNA, B 1:6, HLA; Avskrift av 
skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till fylkesmannen i Nordland, 7/1 1939. LNSA, E:2, HLA; Vördsam 
promemoria av lappfogdarna i Norrbottens län i anledning av de resolutioner och motioner, som ingå i 
handlingarna från de svenska lapparnas allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937, 16/5 1939. 
NLL, A II c:7, HLA; Skrivelser från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 3/1 1939 och 26/9 
1939. LNSA, B 1:6, HLA; Skrivelse från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 28/9 1940. NLL, 
D I b:25, HLA. 
157 Se till exempel: Skrivelse från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 31/3 1937. NLL, D I 
b:21, HLA; Skrivelse från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 18/10 1939. NLL, D I b:22, 
HLA; P.M. till lappsammanträdet i Jokkmokk den 1 - 2 februari 1940, av lappfogde Malmström, 31/1 1940. 
LNSA, B 1:7, HLA. 
158 S e till exempel: Skrivelse från lappfogde Hedbäck till nomadläraren Israel Ruong, 20/3 1937. LNNA, B 1:7, 
HLA; Diskussionspunkter inför lappfogdesammanträdet med renskötarna i Gellivare socken 24/3 1939, av 
lappfogde Hedbäck. LNNA, B 1:9, HLA; Diskussionspunkter inför lappfogdesammanträdet med renskötarna i 
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Gellivare socken 27/3 1940, av lappfogde Hedbäck. LNNA, B 1:10, HLA; V.P.M. i fråga om livsmedelshjälp åt 
vissa lappbyar, av lappfogde Hedbäck, 12/4 1940. NLL, D I b:25, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i 
Norrbotten till jordbruksministern, 17/4 1940. NLL, A II c:7, HLA; P. M. till sammanträde med Arjeplogs 
fjällappar i Älvsbyn den 3 mars och i Varjisträsk den 4 mars 1941, av lappfogde Malmström, 27/2 1941. LNSA, 
B 1:8, HLA. 
159 Se till exempel: Skrivelse från John Fjällsten till lappfogde Cederberg, 17/7 1933. LVA, E 1:17, HLA; 
Skrivelse från Nils Peter Andersson Huuva till landshövdingen i Norrbotten David Hansén, 15/5 1939. NLL, D I 
b:24, HLA; Protokoll från möte med Jukkasjärvi Sameförening, 9/12 1940. NLL, D I b:25, HLA; Odaterad 
skrivelse från kommitterade utsedda av Jukkasjärvi sameförening till länsstyrelsen i Norrbotten, inkom till 
landskansliet 18/12 1940. NLL, D I b:25, HLA; SET 1930:3, s 20-21; 1931:2, s 16; 1932:4, s 28; 1935:1, s 5; 
1935:2, s 14; 1936:1, s 7; 1936:2, s 14-15; 1936:3, s 22-23; 1936:4, s 33-34; Nordwall, s 55. 
160 Se till exempel: Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med Arvidsjaurs sameförening, 27/3 1933. 
LNÖA, E:l, HLA; Skrivelse jämte bifogat protokollutdrag från Karin Stenberg till länsstyrelsen i N orrbotten, 
23/10 1939. NLL, D I b:24, HLA; Skrivelse jämte bifogat protokollutdrag från Karin Stenberg till lappfogde 
Kangas, 28/10 1939. LNÖA, E:3, HLA; Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med Arvidsjaurs 
sameförening, 24/8 1940 (årtalet anges felaktigt till 1924). LNÖA, E:4, HLA; Norrbottens-Kuriren 7/9 1938. 
161 S ET 1930:4, s 29; 1932:1, s 2; 1932:3, s 18; 1932:4, s 32-33; 1933:1, s 2. 
162 SET 1932:3, s 18. 
163 SET 1930:1, s 2-4; 1931:4, s 27; 1932:1, s 2 och 4-5; 1932:3, s 18; 1932:4, s 26 och 32-33; 1933:2, s 10 och 
15. 
164 Se till exempel den kritik Tomasson framförde 1933-1934 mot lappfogden i Västerbotten, Hans Cederberg, i 
samband med ett anmärkningsvärt rättsfall då en grupp renskötare bland annat åtalades för att de inte utnyttjat 
sina sommarbetesmarker i Norge: Sven Hallströms arkivsamling, rättegångshandlingar, akt A 280, FRAU; SET 
1933:2, s 12; 1933:4, s 35; 1934:4, s 27-28. Se även: Brev från Torkel Tomasson till Sven Hallström, 25/3 1936. 
Sven Hallströms arkivsamling, rättegångshandlingar, akt A 1384, FRAU. 
165 SET 1933:2, s 11. Se även: Norra Västerbotten 12/1 1933; 18/1 1934; SET 1934:4, s 28-29. 
166 Skrivelse från Anders N Huuva med flera renskötare i Rautasvuoma till landshövdingen i Norrbotten, maj 
1931. NLL, G XXVII: 1, HLA; Socialdepartementets arkiv, konseljakter 7/4 1933, nr 41, RA; Brev från Karin 
Stenberg till Carl Lindhagen, 18/4 1933. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 43, SSA. I Jämtland tillsattes 
dock ingen ny lappfogde. Frågan blev aktuell när den dåvarande lappfogden Valdemar Gardham temporärt 
efterträdde Erik Bergström som nomadskolinspektör efter dennes bortgång. Gardham återgick dock senare till 
sin lappfogdetjänst. 
167 SE T 1932:3, s 18; 1932:4, s 26 och 32-33 (citat s 33); 1933:2, s 13 och 15-16. 
168 Brev från Gustav Park till Lars Rensund, 22/9 1933 och 13/10 1933. Privatarkiv, Erik-Oscar Oscarsson; 
Skrivelse från lappdeputationen till regeringen, 7/11 1933. Bilaga A, 15 st. protokoll. Jordbruksdepartementets 
arkiv, konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA; Frostviken-Hotagens sameförening 1919-1969. En festskrift utgiven 
med anledning av föreningens 50-årsjubileum; Norra Västerbotten 14/10 1933; SET 1933:1, s 2 och 5; 1933:2, s 
14; 1933:3, s 20-21. 
169 Brev från Gustav Park till Lars Rensund, 28/10 1933 och 31/10 1933. Privatarkiv, Erik-Oscar Oscarsson. 
Rensund kunde dock i slutändan inte delta i deputationens uppvaktning av regeringen. Se: SET 1933:4, s 31. 
170 Skrivelse från lappdeputationen till regeringen, 7/11 1933. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 
1944, nr 65, RA; SET 1933:4, s 31-35. Se även: Dagens Nyheter 7/11 1933; Svenska Morgonbladet 12/10 1933; 
Norra Västerbotten 9/11 1933; Svenska Dagbladet 7/11 1933. Samerna tycks ha haft fog för sina klagomål mot 
renbeteskonventionen och tillämpningen av dess regler. Enligt Bård A Berg hade lapptjänstemännen i Norge 
som en viktig uppgift att övervaka och motarbeta de svenska samernas renbetning i Norge. Se Berg, Bård A 
(1994b), s 32; Berg, Bård A (1999), s 145. Detta förhållande torde även ha medfört att de norska tjänstemännen 
var extra nitiska i att tillämpa konventionens straffbestämmelser mot svenska renskötare. 
171 Brev från Gustav Park till Carl Lindhagen, 17/11 1933. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 38, SSA; SET 
1933:4, s 28. Se även: SET 1934:2, s 14. 
172 Remissyttrande av länsstyrelserna i Norrbottens, Jämtlands och Västerbottens län angående av ombud för 
lappbefolkningen gjord framställning om revision av författningen om den lapska kolonisationen m.m., 14/2 
1934. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA. Redan 1930 konstaterade länsmyndig
heterna i Norrbotten att statsbidraget för anläggande av jordbrukskolonat var alltför snålt tilltaget för att räcka 
till och strävade efter att få med denna fråga i lapputredningens uppdrag. Se: Protokoll, hållet vid sammanträde i 
länsstyrelsen i Norrbotten, 26/2 1930. NLL, A II c:4, HLA; Odaterad P. M. rörande Kungl. Kungörelsen den 18 
juli 1928 angående grunder för upplåtelser åt lappar av lägenheter å kronomark, sannolikt skriven 1930. 
Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA. 
173 P .M. förd vid sammanträde med representanter från länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland, 
28-29/11 1933, s 1-8 och 13-14. NLL, D I b: 13, HLA; Remissyttrande av länsstyrelserna i Norrbottens, 
Jämtlands och Västerbottens län angående av ombud för lappbefolkningen gjord framställning om revision av 
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författningen om den lapska kolonisationen m.m., 14/2 1934. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 
1944, nr 65, RA 
174 P.M. förd vid sammanträde med representanter från länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland, 
28-29/11 1933, s 12. NLL, D I b: 13, HLA; Remissyttrande av länsstyrelserna i Norrbottens, Jämtlands och 
Västerbottens län angående av ombud för lappbefolkningen gjord framställning om revision av författningen om 
den lapska kolonisationen m.m., 14/2 1934. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA. 
175 S krivelse från landshövding Gärde till statssekreterare Bo Hammarskjöld, odaterad men förmodligen skriven 
i slutet på 1933. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA. 
176 SET 1934:1, s 2-3 (citat s 2). Även Gustav Park och Jonas Åhrén framförde stark kritik mot länsstyrelsernas 
yttrande. Se: Norra Västerbotten 6/11 1934; Östersunds-Posten 20/3 1934. 
177 P åminnelseskrift av lappdeputationen till regeringen, 28/4 1934. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 
28/1 1944, nr 65, RA. Skrivelsen återges i SET 1934:2, s 10-11 och 15-16. 
178 Skrivelse till regeringen från E N Tjoggi med flera, 15/5 1934 (citat). Jordbruksdepartementets arkiv, 
konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA; SET 1934:2, s 12. 
179 Utkast till brev från Carl Lindhagen till Gustav Park, 30/1 1935. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 7, 
SSA; Riksdagstryck 1934. Riksdagens protokoll, Första kammaren nr 31, s 63-64; Riksdagstryck 1934. 
Riksdagens protokoll, Första kammaren nr 36, s 15-18; SET 1934:2, s 14-15. 
180 SF S 1928:309, § 3, moment 3. 
181 Protokoll, fört vid sammanträde med Arvidsjaurs sameförening, 27/8 1933. Jordbruksdepartementets arkiv, 
konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA; Skrivelse från Arvidsjaurs sameförening till regeringen, 30/9 1933. 
Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA; Skrivelse från lappfogde Pappila till 
länsstyrelsen i Norrbotten, 29/10 1934. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA; 
Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till socialdepartementet, 19/11 1934. Jordbruksdepartementets arkiv, 
konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA. Se även: Några tankar angående skogsrenskötseln, av Karin Stenberg, 3/7 
1933. LNÖA, E:l, HLA; Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med Arvidsjaurs sockens kommunalnämnd, 
11/10 1933. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA; Utdrag av protokoll, hållet vid 
sammanträde med kommunalfullmäktige i Arvidsjaurs kommun, 23/10 1933. Jordbruksdepartementets arkiv, 
konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA; Protokoll hållet vid 1930 års lapputrednings överläggningar med lapparna i 
Maskaure, Mausjaurs, Östra Kikkejaurs, Västra Kikkejaurs, Ståkke och Malmesjaurs skogslappbyar, 4/4 1934, s 
18-20. YK 1768:1, RA. När lappfogdarna 1939 yttrade sig över de krav som framförts av landsmötet 1937 var 
detta en av de frågor som berördes. Lappfogdarna ville inte avskaffa lagrummet, men kunde däremot tänka sig 
att det kompletterades med föreskrifter att den som drabbades av detta skulle erhålla kompensation, antingen 
genom att erbjudas nya betesmarker, eller, om det inte var möjligt, erhöll försörjning från någon annan näring. 
Se: Vördsam promemoria av lappfogdarna i N orrbottens län i anledning av de resolutioner och motioner, som 
ingå i handlingarna från de svenska lapparnas allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937, 16/5 
1939. NLL, A II c:7, HLA. 
182 Se till exempel: V. P. M. i anledning av första lagutskottets utlåtande om utredning angående vissa 
förhållanden på lappväsendets område, av länsstyrelsen i Norrbotten, 5/5 1930. NLL, G XXVIL2, HLA; 
Skrivelse från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 17/12 1932. NLL, D I b:6, HLA. 
183 SET 1934:3, s 20; 1934:4, s 29. Se även: SET 1935:4, s 29. 
184 Översättning från finskan av Stadgeförslag för Jukkasjärvi Sameförening, odaterat (citat). NLL, D I b:24, 
HLA; Skrivelse från Jukkasjärvi Sameförening till Jukkasjärvi sockens kommunalfullmäktige, 10/4 1938. NLL, 
D I b:26, HLA; Skrivelse från Nils Peter Andersson Huuva till landshövdingen i Norrbotten David Hansén, 15/5 
1939. NLL, D I b:24, HLA; Sf 1988:5, s 14-15; Nordwall, s 55-56. Även 1934 har angivits som det år som sa
meföreningen bildades, men 1937 torde vara det korrekta årtalet. Se: SET 1942:2, s 19. Sedan 1966 heter före
ningen Kiruna sameförening. 
185 11/2 1914 - 26/10 1985. Idivuoma tillhörde de verkliga pionjärerna för en etnopolitisk mobilisering bland 
samerna i Karesuandoområdet och för en organisering av de samiska intressena där. Han var själv renskötare i 
Lainiovuoma och byns ordningsman 1942-1971. Idivuoma var även en av de ledande sameföreträdarna under 
SSR:s första år. Dagens Nyheter 6/11 1985; Norrbottens-Kuriren 5/11 1985; Sf 1964:2-3, s 41; Norrländsk 
uppslagsbok. Band 2. Umeå 1994, s 188-189. 
186 Idivuoma, Per (1973), Rövarvind. Stockholm, passim; Idivuoma (1990), s 16-18. 
187 SE T 1934:3, s 18. 
188 SE T 1935:2, s 15. 
189 SET 1934:4, s 26-27; 1935:2, s 12-13 (citat s 13); 1935:4, s 28-29. 
190 SET 1936:1, s 4-5. 
191 SET 1937:2, s 14. 
192 Brev från Gustav Park till Lars Rensund, 6/9 1935. Privatarkiv, Erik-Oscar Oscarsson; SET 1931:2, s 11; 
1932:2, s 12; 1934:4, s 28-29 och 34; 1935:1, s 9; 1935:2, s 14; 1935:3, s 21-23; 1936:1, s 6-7; 1936:3, s 22-23; 
1936:4, s 34; 1937:4, s 29; 1938:1, s 5; 1938:4, s 30. För en inblick i tidningens knappa ekonomiska ramar och 
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Tomassons egen svåra ekonomiska situation under 1930-talet, se: Socialdepartementets arkiv, konseljakter 14/1 
1931, nr 26, RA; Gustav Hallströms arkiv, volym märkt "Samefolkets Egen Tidning", FoAU. 
193 SE T 1938:4, s 28. 
194 Se till exempel: SET 1929:4, s 33-35; 1930:1, s 6-8; 1930:2, s 15-16; 1931:2, s 12-13; 1933:2, s 13-15; 
1934:4, s 30-32; 1935:2, s 16-18; 1936:1, s 7-10; 1938:1, s 6-7; 1938:3, s 18-26; 1939:3, s 23. 
195 SET 1933:4, s 36. 
196 Utkast till brev från Carl Lindhagen till Torkel Tomasson, 16/1 1937 (årtalet är felaktigt satt till 1936). Carl 
Lindhagens arkivsamling, volym 8, SSA; Brev från Torkel Tomasson till Carl Lindhagen, 18/1 1937, 13/2 1937 
och 10/6 1937. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 46, SSA; Brev från Gustav Park till Carl Lindhagen, 18/1 
1937. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 38, SSA; Avskrift av brev från Torkel Tomasson till Gustav Park, 
19/1 1937. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 46, SSA. 
197 Avskrift av brev från Torkel Tomasson till Gustav Park, 19/1 1937. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 46, 
SSA. 
198 Brev från Torkel Tomasson till Carl Lindhagen, 22/1 1937 och 24/1 1937. Carl Lindhagens arkivsamling, 
volym 46, SSA; Avskrift av telegram från Torkel Tomasson till Gustav Park med infogat svar från Park på 
telegrammet, 22/1 1937. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 46, SSA; Utkast till brev från Carl Lindhagen till 
Gustav Park, Torkel Tomasson och Lars Rensund, 9/2 1937. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 8, SSA; 
Riksdagstryck 1937. Motioner i Första kammaren, nr 193; Riksdagstryck 1937. Motioner i Första kammaren, nr 
194. 
199 Brev från Gustav Park till Lars Rensund, 1/2 1937. Privatarkiv, Erik-Oscar Oscarsson; Utdrag av protokoll, 
hållet vid sammanträde med Arjeplogs sockens sameförening, 12/2 1937. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 
150, SSA; Skrivelse från Gustav Park till riksdagens statsutskott, 18/2 1937. Carl Lindhagens arkivsamling, 
volym 150, SSA; Brev från Gustav Park till Carl Lindhagen, 18/2 1937. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 
38, SSA; Protokoll hållet vid extra möte med Frostvikens Sameförening i Östersund, 12/3 1937. Carl 
Lindhagens arkivsamling, volym 150, SSA; Brev från Torkel Tomasson till Carl Lindhagen, 3/4 1937. Carl 
Lindhagens arkivsamling, volym 46, SSA; Frostviken-Hotagens sameförening 1919-1969. En festskrift utgiven 
med anledning av föreningens 50-årsjubileum\ Norra Västerbotten 20/2 1937; Norrbottens-Kuriren 26/2 1937; 
SET 1937:1, s 2-5. 
200 Riksdagstryck 1937. Statsutskottets utlåtande nr 185; Riksdagstryck 1937. Riksdagens protokoll, Andra 
kammaren nr 39, s 80-81; Riksdagstryck 1937. Riksdagens protokoll, Första kammaren nr 39, s 108-117. Lind
hagen återkom 1940 med en motion rörande en permanent organisation av de samiska landsmötena. Med hän
visning till den pågående överarbetningen av lapputredningens betänkande avslogs dock motionen av första 
lagutskottet och riksdagen. Se: Riksdagstryck 1940. Motioner i Första kammaren, nr 137; Riksdagstryck 1940. 
Första lagutskottets utlåtande nr 19; Riksdagstryck 1940. Riksdagens protokoll, Första kammaren nr 20, s 70-72. 
Se även: Riksdagstryck 1940. Motioner i Första kammaren, nr 138. 
201 Skrivelse från sameföreningen i Arjeplog till regeringen, 25/6 1937. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 
10/9 1937, nr 15; Skrivelse från Carl Lindhagen till regeringen, 26/6 1937. Socialdepartementets arkiv, 
konselj akter 10/9 1937, nr 15. 
202 Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till socialdepartementet, 13/8 1937. Socialdepartementets arkiv, 
konseljakter 10/9 1937, nr 15. Se även: Utdrag ur protokoll, fört vid årssammanträde med fjällappbyarna i 
Arjeplogs socken, 12/2 1937. LNSA, B 1:9, HLA; Dagens Nyheter 18/3 1937; Norra Västerbotten 25/2 1937; 
Norrbottens-Kuriren 26/2 1937. Även länsstyrelserna och lappfogdarna i Västerbotten och Jämtland yttrade sig 
över sameföreningens ansökan. Även om de generellt ställde sig mer positiva än länsstyrelsen i Norrbotten fram
fördes vissa invändningar mot både tiden och platsen för mötet. Länsstyrelsen i Västerbotten krävde dessutom 
att mötets föredragningslista skulle fastställas av regeringen som även borde utse mötesordföranden. Läns
styrelsen i Jämtland opponerade sig mot detta och framhöll att det var viktigt för samerna att landsmötet tilläts 
genomföras utan otillbörlig påverkan utifrån. Om de själva tilläts bestämma dagordningen och vem som skulle 
utses till ordförande skulle mötesförhandlingarna fa ett mycket större värde. Länsstyrelsen menade att det var 
tillräckligt om lappadministrationen blev representerad. Se: Skrivelse från lappfogde Hilding Johansson till 
länsstyrelsen i Västerbotten, 24/8 1937. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 10/9 1937, nr 15; Skrivelse 
från länsstyrelsen i Västerbottens län till regeringen angående anvisande av allmänna medel för anordnande av 
ett lapparnas allmänna landsmöte i Arvidsjaur i oktober 1937, 28/8 1937. Socialdepartementets arkiv, 
konseljakter 10/9 1937, nr 15; Skrivelse från lappfogde Waldemar Gardham till länsstyrelsen i Jämtland, 1/9 
1937. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 10/9 1937, nr 15; Skrivelse från länsstyrelsen i Jämtland till 
regeringen angående anvisande av allmänna medel för anordnandet av ett allmänt svenskt lappmöte i Arvidsjaur 
i oktober 1937, 2/9 1937. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 10/9 1937, nr 15. 
203 Utkast till brev från Carl Lindhagen till Torkel Tomasson, 28/5 1937 och 27/7 1937. Carl Lindhagens 
arkivsamling, volym 8, SSA; Utkast till brev från Carl Lindhagen till Gustav Park, Torkel Tomasson och 
Arvidsjaurs sameförening (skall troligen vara Arjeplogs sameförening), 8/6 1937. Carl Lindhagens 
arkivsamling, volym 8, SSA; Brev från Torkel Tomasson till Carl Lindhagen, 10/6 1937 och 3/8 1937. Carl 
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Lindhagens arkivsamling, volym 46, SSA; Brev från Gustav Park till Lars Rensund, 5/6 1937 och 11/6 1937. 
Privatarkiv, Erik-Oscar Oscarsson; Skrivelse från sameföreningen i Arjeplog till regeringen, 25/6 1937. 
Socialdepartementets arkiv, konselj akter 10/9 1937, nr 15; Skrivelse från Carl Lindhagen till regeringen, 26/6 
1937. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 10/9 1937, nr 15; Protokoll, hållet vid sammanträde med 
Arjeplogs sameföreningsstyrelse, 28/6 1937. Privatarkiv, Erik-Oscar Oscarsson; Brev från Gustav Park till Carl 
Lindhagen, 2/7 1937. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 10/9 1937, nr 15; Brev från Gustav Park till Carl 
Lindhagen, 11/7 1937 och 29/7 1937. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 38, SSA; Kallelse till samernas 
landsmöte i Arvidsjaur den 4-6 oktober 1937. Umeå 1937; Norra Västerbotten 30/8 1937; SET 1937:1, s 5; 
1937:2, s 10; 1937:3, s 20-22 och 26. 
204 B rev från Gustav Park till Carl Lindhagen, 27/8 1937. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 38, SSA 
205 S krivelse från Gustav Park till regeringen, 20/8 1937. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 10/9 1937, nr 
15; Skrivelse från Arvidsjaurs sameförening till länsstyrelsen i Norrbotten, 28/8 1937. NLL, D I b:21, HLA; 
Brev från Karin Stenberg till Carl Lindhagen, 5/9 1937. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 43, SSA; SET 
1937:2, s 10. Se även: Skrivelse från Carl Lindhagen till regeringen, 4/9 1937. Socialdepartementets arkiv, 
konseljakter 10/9 1937, nr 15, RA; Brev från Uddo R Jacobson till Carl Lindhagen, 8/9 1937 och 16/9 1937. 
Carl Lindhagens arkivsamling, volym 25, SSA; Dagens Nyheter 28/3 1937; Norra Västerbotten 7/9 1937; 
Norrbottens-Kuriren 8/9 1937; SET 1937:1, s 3-4. 
206 Beslut av regeringen angående statsbidrag till bestridande av kostnaderna för ett allmänt svenskt lappmöte i 
Arvidsjaur 1937, 10/9 1937. NLL, D I b:21, HLA. Möjligheten att föra upp frågor på dagordningen utnyttjades 
dock inte av länsstyrelserna, se: Skrivelse från Länsstyrelsen i Norrbotten till Bestyreisen för lappmötet i 
Arvidsjaur den 4-6 oktober 1937, 21/9 1937. LNNA, B 1:7, HLA. 
207 Brev från Gustav Park till Lars Rensund, 11/9 1937. Privatarkiv, Erik-Oscar Oscarsson. Se även: Brev från 
Gustav Park till Carl Lindhagen, 11/9 1937. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 38, SSA; Utkast till brev från 
Carl Lindhagen till Karin Stenberg, 13/9 1937. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 8, SSA; Utkast till brev 
från Carl Lindhagen till Uddo R Jacobson, 13/9 1937. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 8, SSA. 
208 Brev från Gustav Park till Carl Lindhagen, 11/9 1937. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 38, SSA; Brev 
från Gustav Park till Lars Rensund, 11/9 1937. Privatarkiv, Erik-Oscar Oscarsson. 
209 Utkast till brev från Carl Lindhagen till Gustav Park och Torkel Tomasson, 21/8 1937. Carl Lindhagens 
arkivsamling, volym 8, SSA. 
210 Protokoll hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 28/4-1/5 1931, s 16. YK 1768:1, RA; Berättelse rörande 
1930 års lapputrednings arbeten under 1931, 23/11 1931, s 25. YK 1768:1, RA; Norrbottens-Kuriren 10/12 
1931. Landsmötet i Trondheim 1921 behandlas i Kapitel 5. 
211 Skrivelse från lappfogde Hedbäck till Gustav Park, 1/3 1937. LNNA, B 1:7, HLA; Skrivelse från lappfogde 
Hedbäck till lapptillsyningsman Östen Isaksson, 20/9 1937. LNNA, B 1:7, HLA; Det svenska samefolkets 
allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och efterskrift, s 12-22; Idivuoma (1970), s 
130. 
212 Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och efterskrift, s 
12-22, 25 och 205-232; Kallelse till samernas landsmöte i Arvidsjaur den 4-6 oktober 1937; Dagens Nyheter 
4/10 1937; 5/10 1937; Göteborgs-Posten 5/10 1937; Norrbottens Allehanda 5/10 1937; Norrländska 
Socialdemokraten 5/10 1937; Stockholms-Tidningen 5/10 1937; Svenska Dagbladet 4/10 1937; Svenska 
Morgonbladet 29/9 1937; Västerbottens-Kuriren 30/9 1937; 5/10 1937; Sjölin, s 171. På grund av den begrän
sade tiden fick dock många av motionerna en mycket knapphändig behandling. 
213 Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och Efterskrift, s 
29 och 44; Göteborgs-Posten 7/10 1937 (citat, kursivering i originalet). 
214 Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och Efterskrift, s 
96-128; Dagens Nyheter 4/10 1937; 5/10 1937; Göteborgs-Posten 7/10 1937; Norrbottens Allehanda 5/10 1937 
(citat); Norra Västerbotten 5/10 1937; Norrbottens-Kuriren 5/10 1937; Norrländska Socialdemokraten 5/10 
1937; Svenska Dagbladet 5/10 1937; Västerbottens-Kuriren 5/10 1937. För Parks kritik av betänkandets förslag 
i denna fråga inför landsmötet, se: Norra Västerbotten 19/10 1936; SET 1937:2, s 13-14. 
215 Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och Efterskrift, s 
126. Kursiverat i originalet. 
216 Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och Efterskrift, s 
29-40; Dagens Nyheter 5/10 1937; Norrländska Socialdemokraten 5/10 1937; Stockholms-Tidningen 5/10 1937; 
Svenska Dagbladet 5/10 1937; Svenska Morgonbladet 5/10 1937; Västerbottens Folkblad 5/10 1937; 
Västerbottens-Kuriren 7/10 1937; Östersunds-Posten 14/10 1937. I et t uttalande efter landsmötet av jordbruks
minister Bramstorp framgick det dock att han inte ville gå ifrån lapputredningens förslag till en mer begränsad 
försöksverksamhet med kolonat. Se: Göteborgs-Posten 8/10 1937. 
217 Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och Efterskrift, s 
129-148 och 165-167; Dagens Nyheter 6/10 1937; Norra Västerbotten 6/10 1937; Norrländska 
Socialdemokraten 6/10 1937; Svenska Dagbladet 6/10 1937; Svenska Morgonbladet 6/10 1937; Västerbottens 
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Folkblad 6/10 1937; Västerbottens-Kuriren 6/10 1937; Östersunds-Posten 14/10 1937. Se även Parks kritik av 
lapputredningens betänkande inför landsmötet: Norra Västerbotten 19/9 1936. 
218 Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och Efterskrift, s 
149-154; Norrländska Socialdemokraten 6/10 1937. För Parks kritik på denna punkt inför landsmötet, se: Norra 
Västerbotten 7/10 1936. 
219 Utredning rörande åklagaremålen mot vissa nomader i Arjeplog, av Gustav Park, 29/8 1935, s 1. Sven 
Hallströms arkivsamling, rättegångshandlingar, akt A 1384, FRAU. Se även: Utdrag ur protokoll, fört vid 
årssammanträde med fjällappbyarna i Arjeplogs socken, 12/2 1937. LNSA, B 1:9, HLA. 
220 Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och Efterskrift, s 
153-154. 
221 Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och efterskrift, s 
155-160; Norra Västerbotten 9/10 1937. För Parks kritik av lapputredningens förslag på denna punkt, se: Norra 
Västerbotten 3/10 1936. 
222 Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och efterskrift, s 
79-90, 154 och 160-164 (citat s 164); Norrbottens Allehanda 9/10 1937; Östersunds-Posten 14/10 1937. För 
Parks kritik av lapputredningens förslag rörande dessa frågor, se: Utdrag ur protokoll, fört vid årssammanträde 
med fjällappbyarna i Arjeplogs socken, 12/2 1937. LNSA, B 1:9, HLA; Norra Västerbotten 6/10 1936; 13/10 
1936; SET 1937:3, s 21-22. Jämför även med byordningen i Västerbotten: Länskungörelser Västerbottens län, 
Landskansliet, Ser. A, 11/4 1923 N:r 54. Byordningför fjällapparne i Västerbottens län. Se även: Park (1957), s 
214-215. 
223 Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och efterskrift, s 
51-52, 74-76, 91, 215 och 219 
224 Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och efterskrift, s 
169-170. 
225 Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och efterskrift, s 
44-54, 57-60, 69-71, 78-91, 210-211 och 228; Dagens Nyheter 6/10 1937; Norrbottens Allehanda 7/10 1937; 
9/10 1937; Norra Västerbotten 6/10 1937; 9/10 1937; Norrländska Socialdemokraten 6/10 1937; 8/10 1937; 
Svenska Dagbladet 7/10 1937; 8/10 1937; Svenska Morgonbladet 6/10 1937; Västerbottens Folkblad 6/10 1937; 
7/10 1937; 8/10 1937; Västerbottens-Kuriren 8/10 1937. 
226 Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och efterskrift, s 
29-38 och 44-53. 
227 Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och efterskrift, s 
48 och 206 (citat s 206); Dagens Nyheter 6/10 1937; Norra Västerbotten 15/10 1937; Norrbottens Allehanda 
7/10 1937; Svenska Dagbladet 6/10 1937; 8/10 1937; Svenska Morgonbladet 6/10 1937; Västerbottens Folkblad 
6/10 1937; Västerbottens-Kuriren 6/10 1937; 8/10 1937. 
228 Återgivet av Lars Thomasson, se: Sf 1990:2, s 7. 
229 Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och efterskrift, s 
171. 
230 Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i A rvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och efterskrift, s 
61-64, 171-185 och 206-208; Göteborgs-Posten 15/10 1937; Norra Västerbotten 7/10 1937; Norrbottens 
Allehanda 7/10 1937; Norrländska Socialdemokraten 7/10 1937; Stockholms-Tidningen 7/10 1937; Svenska 
Dagbladet 7/10 1937; Svenska Morgonbladet 7/10 1937; Västerbottens Folkblad 7/10 1937; Västerbottens-
Kuriren 7/10 1937; 11/10 1937; Östersunds-Posten 13/10 1937; Sjölin, s 128. 
231 Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och efterskrift, s 
68, 73, 75, 91-92, 167-169, 208-216 och 230-232; Norrbottens Allehanda 9/10 1937; Västerbottens-Kuriren 
12/10 1937; Östersunds-Posten 16/10 1937. Se även Lars Rensunds artikel från 1936 rörande behovet för sa-
merna att organisera sig för att kunna framhäva sina åsikter: Norra Västerbotten 18/4 1936. Frånvaron av orga
nisationsfrågan som en separat punkt på mötesprogrammet är väl kanske det mest uttalade tecknet på att Torkel 
Tomasson inte hade deltagit i förberedelserna inför mötet. Det framstår närmast som otänkbart att han inte skulle 
ha velat ha en grundlig diskussion av denna fråga. 
232 P ark (1957), s 215-216. Lappfogdarna i Norrbotten berör dock denna interimsstyrelse i ett yttrande 1948 som 
om den fortfarande existerade. Det framstår dock som högst osannolikt att organisationen skulle ha kunnat fun
gera i över tio år utan att ha givit något avtryck i källmaterialet. Mest troligt uppfattade lappfogdarna de aktioner 
med hänvisning till samefolkets åsikter och behov som genomfördes under ledning av Park under perioden 
1937-1948 som ett agerande av den lösliga sammanslutning av sameföreningar som de antog att interimsstyrel-
sen representerade. Park hänvisade dessutom uttryckligen vid åtminstone ett tillfälle till att han agerade som 
ombud för samerna. Det stöd han fick vid mötet och det faktum att han ingick i interimsstyrelsen, som lands
mötet hade utsett, gjorde att han ansåg sig ha fullmakt att agera som samefolkets företrädare. Se: Yttrande från 
lappfogdarna i Norrbotten till länsstyrelsen i Norrbotten, 9/11 1948. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 
31/3 1955, nr 25, RA; Västerbottens Folkblad 5/1 1944. 
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233 Utkast till brev från Carl Lindhagen till Valdemar Lindholm, 16/10 1937. Carl Lindhagens arkivsamling, 
volym 8, SSA; Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och 
efterskrift, s 31, 43-45, 49-50, 66-67 och 78-80; Dagens Nyheter 6/10 1937; Norra Västerbotten 9/10 1937; 
Norrbottens Allehanda 7/10 1937; 9/10 1937; Svenska Dagbladet 6/10 1937; 7/10 1937; 11/10 1937; Svenska 
Morgonbladet 6/10 1937; Västerbottens Folkblad 7/10 1937; 13/10 1937; Västerbottens-Kuriren 8/10 1937; 
12/10 1937; Sjölin, s 171. 
234 Oscarsson (2000b), s 14. 
235 S venska Dagbladet 7/10 1937. Se även till exempel: Norrbottens Allehanda 9/10 1937. 
236 Rensund (1986), s 130 (citat). För exempel på kritik från Rensund mot länsmyndigheterna under landsmötet, 
se till exempel: Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och 
efterskrift, s 218-219. 
237 Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och efterskrift, s 
251-298. Kostnaden för den vid landsmötet närvarande stenografen, som utgjorde cirka 240 kronor, bestreds 
med medel från Norrbottens lappfond. Fondens medel var ämnade att utnyttjas för främjandet av renskötseln i 
länet, vilket länsmyndigheterna uppenbarligen bedömde att detta ändamål var förenligt med. Samtidigt ifråga
satte lappfogde Hedbäck mötesledningens ekonomiska redovisning, bland annat på grund av att 33,10 kronor 
hade använts till blommor för dekoration och uppvaktning. Se: P.M. till kyrkoherde Gustaf Parks redovisning 
över utgifter i samband med lapparnas allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. LNNA, B 1:7, 
HLA; Skrivelse jämte bifogad räkning från lappfogde Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 22/12 1937. NLL, 
D I b:21, HLA; Räkning från Betty Malmborg till lappfogde Hedbäck, 12/3 1938. NLL, D I b:22, HLA. 
238 Skrivelse från Gustav Park till regeringen, 3/12 1937. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 1944, 
nr 65, RA; Brev från Gustav Park till Carl Lindhagen, 4/12 1937, 12/1 1938, 13/4 1938 och 4/6 1938. Carl 
Lindhagens arkivsamling, volym 38, SSA; Skrivelse från Carl Lindhagen till socialdepartementet, 11/12 1937. 
Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA; Utkast till brev från Carl Lindhagen till 
Gustav Park, 5/1 1938 och 8/6 1938. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 8, SSA; Skrivelse från lappfogdarna 
Malmström och Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 15/3 1938. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 
28/1 1944, nr 65, RA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen, 16/3 1938. 
Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA; Avskrift av beslut av socialdepartementet 
angående statsbidrag till tryckning av det år 1937 hållna allmänna svenska lappmötets förhandlingar, 27/5 1938. 
NLL, D I b:22, HLA; SET 1937:4, s 35; 1938:1, s 8; 1938:4, s 33-34; Det svenska samefolkets allmänna 
landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och Efterskrift, s 8, 77 och 251-298. Även Karin 
Stenberg kritiserade länsstyrelsens agerande som hon beskrev som ett "misstroende votum mot hela mötet." Se: 
Brev från Karin Stenberg till Carl Lindhagen, 25/3 1938. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 43, SSA. 
239 Rensund (1986), s 129. Se även: Dagens Nyheter 8/10 1937; Jämtlands Tidning 11/10 1937; Norra 
Västerbotten 15/10 1937; Norrbottens Allehanda 9/10 1937; Ruong (1985), s 92. 
240 Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och Efterskrift, s 
24. 
241 Protokoll, hållet vid årssammanträde med Sirkas och Tuorpons lappbyar, 4-5/2 1937. LNSA, A:2, HLA; 
Protokoll, hållet vid lagstadgat årssammanträde med Jokkmokks sockens ijällappbyar, 3-5/2 1938. LNSA, A:2, 
HLA; Protokoll, hållet vid årssammanträde med fjällapparna i Arjeplogs socken, 11-12/2 1938. NLL, D I b:22, 
HLA; Skrivelse från Gustav Park till landshövding D Hansén i Norrbotten jämte två resolutioner från samer i 
Jukkasjärvi socken, 25/1 1939. NLL, D I b:23, HLA; Skrivelse från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i 
Norrbotten, 11/12 1939. NLL,DIb:22, HLA; SET 1938:1, s 3-4. 
242 Dagens Nyheter 6/10 1937; Norrbottens Allehanda 11/10 1937; Norrbottens-Kuriren 13/10 1937; 
Stockholms-Tidningen 6/10; Svenska Dagbladet 11/10 1937; Umebladet 7/10 1937; Östersunds-Posten 13/10 
1937; 14/10 1937; 16/10 1937. 
243 Dagens Nyheter 6/10 1937; Svenska Dagbladet 8/10 1937; 9/10 1937; 11/10 1937; Östersunds-Posten 13/10 
1937; 14/10 1937; 15/10 1937. Benämningen "diktator" förekom i flera av tidningarna, se till exempel: 
Stockholms-Tidningen 6/10 1937. Benämningen "Führer" användes i: Svenska Morgonbladet 6/10 1937. 
244 SET 1937:4, s 28-29. Se även s 30-36. 
245 Ib id, s 34-35. 
246 SET 1937:4, s 29; 1938:1, s 2-3. Tomasson hade dock inte själv haft en helt klar och entydig linje i denna 
fråga. Frågan diskuterades vid landsmötet 1918 och en knapp majoritet av mötesdeltagarna röstade då för en 
maximering. Hur Tomasson ställde sig då framgår inte, men några år före landsmötet hade Tomasson föresprå
kat en maximering av det individuella reninnehavet. Så sent som 1930 hade han dessutom pekat på de problem 
som kunde uppstå inom renskötseln genom alltför stora individuella reninnehav och förespråkat begränsningar 
av detta. Se: Stockholms Dagblad 29/9 1912; SET 1930:3, s 20; 1930:4, s 26-27. Se även Tomassons kritik rö
rande kravet att förhandlingar skulle tas upp rörande renbeteskonventionen med Norge: Skrivelse från Torkel 
Tomasson till Lennart Berglöf, 17/3 1940. YK 1009:1, RA; SET 1937:4, s 29. 
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247 Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och Efterskrift, s 
159. 
248 Vördsam promemoria av lappfogdarna i Norrbottens län i anledning av de resolutioner och motioner, som 
ingå i handlingarna från de svenska lapparnas allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937, 16/5 
1939 (citat). NLL, A II c:7, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen med yttrande med 
anledning av lappmötets i Arvidsjaur resolutioner och beslut, 22/6 1939. NLL, A II c:7, HLA. 
249 Vördsam promemoria av lappfogdarna i Norrbottens län i a nledning av de resolutioner och motioner, som 
ingå i handlingarna från de svenska lapparnas allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937, 16/5 
1939. NLL, A II c:7, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Nor rbotten till regeringen med yttrande med anledning 
av lappmötets i Arvidsjaur resolutioner och beslut, 22/6 1939. NLL, A II c:7, HLA (citat, kursiverat av författa
ren). 
250 Utkast till skrivelse från Ragnar Sundberg till statssekreterare Wilhelm Björck, 11/10 1937. NLL, G 
XXVIL9, HLA. 
251 Remissyttrande av länsstyrelsen i Västerbotten till regeringen i anledning av vid lappmötet i Arvidsjaur 4-7 
oktober 1937 antagna resolutioner, 26/5 1939. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 1944, nr 65, 
RA. Se även: Odaterat utkast till yttrande från lappfogde Johansson till länsstyrelsen i Västerbotten rörande de 
resolutioner som avgivits vid det svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937, 
troligen skrivet i april 1939. LVA, F XIX:3, HLA. 
252 Remissyttrande av länsstyrelsen i Jämtland till regeringen i anledning av vissa i protokollet från lappmötet i 
Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937 angivna resolutioner, 31/5 1939. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 
28/1 1944, nr 65, RA. 
253 SET 1938:2, s 16. Se även SET 1938:4, s 34. 
254 SET 1938:1, s 2; 1938:2, s 10-11. 
255 SET 1938:2, s 10. 
256 Ibid, s 10-11. Tomassons kritik gällde här explicit vissa yttranden av Sundberg i en tidningsartikel. Se: 
Norrbottens-Kuriren 5/7 1937. 
257 För den andra Suorvaregleringen och dess effekter för renskötseln, se: Handlingar i mål, Ans. D. 40/1937, 
Umeå tingsrätt, Miljödomstolen, Luleåkontoret arkiv. 
258 S ET 1938:4, s 29-30 och 34; 1939:1, s 3; 1939:2, s 10-12 och 15-16; 1939:3, s 21-23; 1940:2, 10-12 och 16; 
1941:2, s 10. Den sistnämnda artikeln publicerad postumt efter Tomassons bortgång. För behandlingen av 
Kurravaarakolonaten, se: Skrivelse från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 13/5 1938. LNSA, 
B 1:6, HLA; V. P. M. om åtgärder för ordnande av lappars bosättning, av lappfogde Hedbäck, 16/11 1938. NLL, 
D I b:22, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till jordbruksdepartementet, 2/12 1938. LNNA, B 1:7, 
HLA; Skrivelse från lappfogde Hedbäck till jägmästaren I Hultin, 9/5 1939. LNNA, B 1:9, HLA; Riksdagstryck 
1939. Kungl. Maj:ts proposition nr 174; Riksdagstryck 1939. Riksdagens protokoll, Andra kammaren nr 27, s 
68; Riksdagstryck 1939. Riksdagens protokoll, Första kammaren nr 27, s 42-44; Riksdagstryck 1939. 
Jordbruksutskottets utlåtande nr 53. 
259 S krivelse från Gustav Park till regeringen, 9/3 1939. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 1944, 
nr 65, RA. Se även: SET 1938:1, s 7; 1939:1, s 6. 
260 Skrivelse från lappfogde Malmström till länsstyrelsen jämte bifogade utredningar rörande Jokkmokks-
respektive Arjeplogslapparnas ekonomiska förhållanden, 3/7 1939. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 
28/1 1944, nr 65, RA; Skrivelse från lappfogde Kangas till länsstyrelsen i Norrbotten med viss ekonomisk 
utredning rörande skogslappbefolkningen inom länets lappmarker, 6/7 1939. Jordbruksdepartementets arkiv, 
konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA; Skrivelse från lappfogde Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten jämte 
bifogade utredningar om lapparnas bosättningsförhållanden i Gellivare respektive Jukkasjärvi socknar, 17/7 
1939. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA. 
261 Skrivelse från lappfogde Hedbäck till lapptillsyningsman Östen Isaksson, 17/7 1939. LNNA, B 1:9, HLA. Se 
även: Skrivelse från lappfogde Hedbäck till lapptillsyningsman Östen Isaksson, 22/5 1939. LNNA, B 1:9, HLA. 
262 Skrivelse från lappfogdarna i Norrbotten till länsstyrelsen i Norrbotten, 15/8 1939. Jordbruksdepartementets 
arkiv, konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till jordbruksministern, 15/8 
1939. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA; Yttrande av länsstyrelsen i Norrbotten 
till regeringen med anledning av Arjeplogs sameförenings framställning om omedelbara hjälpåtgärder för 
lappbefolkningen inom länet, 17/2 1941. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA. 
263 Härnösands-Posten 20/5 1940. 
264 Uttalandet är i SET undertecknat av landshövding Hansén, men är till största delen författat av lappfogde 
Hedbäck. Se: Förtrolig skrivelse från lappfogde Hedbäck jämte bilaga till landshövdingen i Norrbotten D. 
Hansén, 3/6 1940. LNNA, B 1:10, HLA; SET 1940:2, s 12-13. Se även: Brev från Gustav Park till Carl 
Lindhagen, 24/4 1940. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 38, SSA. 
265 U tkast till brev från Carl Lindhagen till Gustav Park, 5/1 1938 och 4/1 1939. Carl Lindhagens arkivsamling, 
volym 8, SSA; Riksdagstryck 1938. Kungl. Maj:ts proposition nr 55, s 8. Redan 1932 hade Jöran Grapenson 
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med flera motionerat om att samefrågorna skulle överflyttas från social- till jordbruksdepartementet, dock utan 
resultat. Se: Riksdagstryck 1932. Motioner i A ndra kammaren, nr 390; Riksdagstryck 1932. Andra kammarens 
andra tillfälliga utskotts utlåtande nr 3; Riksdagstryck 1932. Riksdagens protokoll, Andra kammaren nr 38, s 67-
69. 
266 Riksdagstryck 1937. Kungl. Maj:ts proposition nr 1:5, punkt 152; Riksdagstryck 1937. Statsutskottets 
utlåtande nr 5, punkt 129; Riksdagstryck 1937. Riksdagens skrivelse nr 5, punkt 127. 
267 Se till exempel: Brev från Torkel Tomasson till Carl Lindhagen, 5/4 1928 och 5/2 1935. Carl Lindhagens 
arkivsamling, volym 150, SSA; SET 1931:2, s 10; Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 
4-7 oktober 1937. Protokoll och Eft er skrift, s 24. 
268 SET 1940:4, s 29. För kommentarer kring Tomassons död och hans livsgärning, se: SET 1940:4, s 26-29 och 
32; 1941:2, s 14-15 och 17-18; Dagens Nyheter 8/12 1940; Svenska Dagbladet 8/12 1940; Västerbottens 
Folkblad 10/12 1940. 
269 S ET 1940:4, s 32; Västerbottens-Kuriren 10/12 1940. 
270 SET 1940:4, s 32. 
271 S ET 1933:2, s 16. 
272 Ruong & Ruong, s 18. 

Kapitel 7 
1 Idi vuoma (1990), s 31-32. 
2 S e Figur 3. Se även: Skrivelser från lappfogde Hedbäck till Carlo Rönnow, 21/7 1941 och 28/7 1941. LNNA, 
B 1:11, HLA; Skrivelse från lappfogde Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 1/6 1944. NLL, D I b:29, HLA; 
Utlåtande över framställning från länsstyrelsen i Norrbottens län om utlämnande av premielån till mindre 
bemedlade lappar för inköp av livrenar, av Lennart Berglöf, 19/3 1948. YK 1290:3, RA; Berättelse över 
skogslappfogdens verksamhet m.m. för tiden 1 januari 1948 - 31 december 1949. LNSA, B 11:1, HLA; 
Berättelse över skogslappfogdens verksamhet m.m. för år 1950, januari 1951. LNSA, B 11:1, HLA; SOU 
1942:41, s 62-73; SET 1947:1, s 2-3; Beach (1981), s 175-196. 
3 Yttrande från lappfogde Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten över förslag beträffande vissa med 
lappväsendets administration sammanhängande spörsmål, 22/11 1943. Jordbruksdepartementets arkiv, 
konseljakter 4/1 1944, IX-ht punkt 235, RA; Yttrande från länsstyrelsen i Norrbotten till jordbruksministern över 
förslag beträffande vissa med lappväsendets administration sammanhängande spörsmål, 30/11 1943. 
Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 4/1 1944, IX-ht punkt 235, RA; Berättelse över t.f. 
skogslappfogdens verksamhet m.m. för tiden 1 juli 1937 - 30 juni 1944. NLL, D I b:30, HLA; Skrivelse från 
lappfogde Kangas till ordningsmannen Vilhelm Öhberg, 11/8 1945. LNÖA, B 1:12, HLA; Vördsam promemoria 
angående renskötseln inom skogslappbyarna i Pite lappmark, av lappfogde Kangas, 13/5 1946. LNÖA, B 1:13, 
HLA; Skrivelser jämte bilagor från lappfogde Kangas till ordningsmännen Vilhelm Öhberg, Anton Israel 
Eriksson samt Helmer Svensson, 29/7 1946. LNÖA, B 1:13, HLA; Skrivelser från lappfogde Kangas till Gustav 
Norén samt Erik Öhberg, 27/12 1946. LNÖA, B 1:13, HLA; Berättelse över skogslappfogdens verksamhet m.m. 
för tiden 1 juli 1944 - 31 december 1947. NLL, D I b:30, HLA; Skrivelse från Gustav Park till lappfogde 
Kangas, 22/4 1948. LNÖA, E:ll, HLA; Skrivelse från lappfogde Kangas till Gustav Park, 24/5 1948. LNÖA, B 
1:15, HLA; P. M. angående renföreningarna i Norrbottens län, av lappfogde Kangas, 4/10 1948. LNNA, F XI:6, 
HLA; Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med renägare i Maskaure skogslappby, 9/10 1948. LNÖA, B 
1:15, HLA; Skrivelse från lappfogde Kangas till renvårdaren Gunnar Lundgren samt ordningsmannen A. I. 
Eriksson, 15/9 1951. LNÖA, B 1:18, HLA; Berättelse över skogslappfogdens verksamhet m.m. för år 1952, 
januari 1953. LNSA, B 11:1, H LA; V.P.M. angående skogsrcnskötseln i Pite lappmark, 12/5 1953. LNÖA, B 
1:20, HLA; SET 1941:2, s 12; 1943:3, s 29-30; 1946:1, s 1-3; 1947:1, s 2-3 och 5; 1947:2, s 13; 1947:3, s 18 och 
25; 1948:2, s 10 och 18; 1948:3, s 20; 1949:2, s 17. Park föreslog till och med en genomgripande omläggning av 
renskötseln på kollektiva grunder 1950 för att komma ifrån vissa av näringens problem. Renägandet skulle vara 
gemensamt inom byn och endast ett renmärke skulle därför behövas. Han fick dock kritik för detta förslag som 
ansågs alltför radikalt. Se: SET 1950:4, s 30 och 32-33; 1951:1, s 3; 1951:4, s 32-33. 
4 Berättelse över lappfogdens i Norrbottens södra fjälldistrikt verksamhet under tiden 1 maj 1938 -30 april 1940, 
december 1940, s 15-16. NLL, D I b:26, HLA; Promemoria till lappsammanträdet i Jokkmokk den 5-6 februari 
1943, 28/1 1943. LNSA, B 1:9, HLA; Promemoria angående jokkmokkslapparnas förhållanden under år 1948, 
av lappfogde Malmström, 27/1 1949. LNSA, A: lb, HLA; Skrivelse från lappfogdarna i Norrbotten till 
länsstyrelsen i Norrbotten, 10/1 1950. LNNA, B 1:19, HLA; Berättelse över skogslappfogdens verksamhet m.m. 
för år 1950, januari 1951. LNSA, B 11:1, HLA ; Skrivelse från lappfogde Wikman till länsstyrelsen i Jämtland 
med årsberättelse för lappfogdens verksamhet 1 juli 1948 - 31 december 1949, 31/1 1951. LJA, B 1:21, ÖLA; 
Skrivelse från lappfogde Wikman till länsstyrelsen i Jämtland med årsberättelse för lappfogdens verksamhet 1 
januari - 31 december 1950, 31/1 1951. LJA, B 1:21, ÖLA; SET 1942:1, s 6-7; 1943:2, s 18; 1943:4, s 40; 
1946:1, s 9. 
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5 Stadgar för Mittådalens Renavelsförening u.p.a., antagna 19/12 1938. LJA, F 111:1, ÖLA; Vad vill Mittådalens 
Renavelsförening? Odaterad skrivelse, sannolikt författad av Nils Thomasson. LJA, F 111:1, ÖLA; Protokoll, fört 
vid sammanträde inför landshövding Löfgren i länsstyrelsens sessionssal, 8/4 1940. LJA, F 111:1, ÖLA; Skrivelse 
från lappfogde Johansson till länsstyrelsen i Västerbotten, 19/7 1941. LVA, B 1:21, HLA; Skrivelse från 
lappfogde Gardham till länsstyrelsen i Jämtland, 31/7 1941. LJA, B 1:11, ÖLA; Uppgift om vissa 
renskötselförhållanden i Västerbottens län, av lappfogde Ritzén, 10/10 1956. LVA, F XIV:5, HLA; SET 1940:1, 
s 3-8; 1941:4, s 30; 1942:1, s 9-10; 1945:3, s 28; 1945:4, s 39 och 41; 1947:3, s 21 
6 Lennart Berglöfs utredningsarbete berörs längre fram i kapitlet. 
7 Odaterat P. M. angående renskötseln i Jämtlands län, skrivet 1948. LNNA, F XI:6, HLA; P.M. vid 
sammanträde den 20 maj 1948 med utredningen rörande renskötseln i Jämtlands län. LNNA, F XI:6, HLA; 
Betänkande med förslag till åtgärder rörande renskötseln i Jämtlands län, 14/10 1948. YK 1016:1, RA; Skrivelse 
från lappfogde Wikman till länsstyrelsen i Jämtland, 23/9 1949. LJA, B 1:19, ÖLA; Avskrift av utlåtande från 
länsstyrelsen i Jämtland till regeringen över 1948 års jämtländska renbetesutrednings betänkande angående 
åtgärder beträffande renskötseln i Jämtlands län, 3/11 1949. LJA, F 111:1, ÖLA; Avskrift av beslut av regeringen 
angående åtgärder rörande renskötseln i Jämtlands län m.m., 10/2 1950. LJA, F 111:1, ÖLA. Se även: Skrivelse 
från lappfogde Gardham till länsstyrelsen i Jämtland, 14/1 1943. LJA, B 1:13, ÖLA; Protokoll, hållet vid 
sammanträde i Åsarna den 16 april 1946 med lapparna i Handölsdalen, Tranris, Anarisets, Tåssåsens och 
Mittådalens lappbyar inför landshövdingen i länet angående åtgärder för åstadkommande av en förbättrad 
renskötsel inom nämnda lappbyar. LJA, B 1:16, ÖLA; Odaterat P.M. angående renskötselförhållandena inom 
Handölsdalens, Tranris, Anarisets, Tåssåsens och Mittådalens lappbyar, troligen skriven 1946. LJA, F X:3, 
ÖLA; SET 1948:2, s 12; 1949:1, s 6-7. Utredningen har även behandlats av Lars Thomasson i Samefolket. Se: Sf 
1991:9, s 8-11; 1991:10, s 4-6; 1991:11, s 4-6; 1991:12, s 12-14. 
8 Förtrolig V. P. M. angående erfarenheter av 1919 års renbeteskonvention med Norge och önskemål från svensk 
sida om ändringar däruti, av lappfogde Hedbäck, 7/6 1949. LNNA, F XI:2, HLA; Kungl. Utrikesdepartementet, 
s 40-44; Riksdagstryck 1950. Kungl. Maj:ts proposition nr 55; Riksdagstryck 1950. Tredje lagutskottets 
utlåtande nr 8; Riksdagstryck 1950. Riksdagens skrivelse nr 95; SFS 1950:428. Konvention mellan Sverige och 
Norge om ändring i konventionen mellan de båda länderna den 5 februari 1919 angående flyttlapparnas rätt till 
renbetning; Berg, Bård A (1994a), s 42; Villmo, Loyd (1989), "Endringer av reinbeitekonvensjonen av 1919", i 
Aarseth, Björn (red), Grenser i Sameland. Samiske Samlinger Bind XIII. Oslo, s 97-99. 
9 SET 1949:1, s 9; 1950:2, s 16. 
10 Redan i april 1939 utsågs Erland Falk för detta uppdrag. Berglöf fick överta uppdraget sedan Falk avlidit. 
11 Avskrift av beslut av regeringen angående överarbetning av 1930 års lapputrednings betänkande m.m., 28/4 
1939. LJA, E 1:2, ÖLA; Avskrift av skrivelse från jordbruksdepartementet till statskontoret angående 
tillkallandet av sakkunnig person att verkställa överarbetning av 1930 års lapputrednings betänkande m.m., 28/4 
1939. LJA, E 1:2, ÖLA; Avskrift av skrivelse från jordbruksdepartementet till statskontoret angående tillkallande 
av sakkunnig person att verkställa överarbetning av 1930 års lapputrednings betänkande m.m., 14/12 1939. 
NLL, D I b :23, HLA; Avskrift av skrivelse från jordbruksdepartementet till statskontoret, 30/10 1941. LJA, E 
1:2, ÖLA; Skrivelse från G. Nordberg till lappfogde Hedbäck, 28/7 1942. LNNA, E 111:15, HLA; Skrivelse från 
Lennart Berglöf till lappfogde Hedbäck, 25/1 1944. LNNA, E 111:16, HLA; Skrivelse från Lennart Berglöf till 
lappfogde Kangas, 25/1 1944. LNÖA, E:7, HLA; SOU 1940:37. Betänkande angående lägenhetsupplåtelser åt 
lappar som lämnat renskötseln. Stockholm 1940, s 5; Sjölin, s 172. Arvidsjaurs sameförening uttryckte däremot 
en viss besvikelse över att skogssamerna inte var representerade i utredningen. Sameföreningen framförde därför 
vissa separata krav vilka de hoppades att Berglöf skulle beakta. Se: Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde 
med Arvidsjaurs Sameförening, 30/9 1941. YK 1009:1, s RA. 
12 Skrivelse från Lennart Berglöf till jordbruksministern, 25/1 1944. YK 1009:1, RA; Avskrift av beslut av 
regeringen angående tillsättande av Lennart Berglöf för att verkställa utredning av vissa frågor beträffande 
lapparna. LJA, E 1:2, ÖLA. 
13 Skrivelse från Torkel Tomasson till Lennart Berglöf, 17/3 1940. YK 1009:1, RA; SOU 1940:37, s 6. 
14 SOU 1940:37, s 33-98. Se även Lars Thomassons behandling av betänkandet i Samefolket: Sy 1990:10, s 20-
21. 
15 Riksdagstryck 1941. Kungl. Maj:ts proposition nr 156; Riksdagstryck 1941. Jordbruksutskottets utlåtande nr 
39; Riksdagstryck 1941. Riksdagens skrivelse nr 246; SFS 1941:484. Kungl. Maj.ts kungörelse angående 
upplåtelse åt lappar av lägenheter å kronomark m. m. Den enda remissinstans som ställde sig helt avvisande till 
betänkandets förslag var Lantbruksstyrelsen som utifrån rasbiologiska argument starkt ifrågasatte samernas 
förmåga att bedriva jordbruk. För remissyttrandena, se: Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 7/3 1941, nr 
63, RA. Se även de kompletterande föreskrifterna som utfärdades 1946, framför allt med avsikt att reglera äldre 
lägenheter i Jämtlands län som hade upptagits utan tillstånd: Riksdagstryck 1946. Kungl. Maj:ts proposition nr 
55; Riksdagstryck 1946. Jordbruksutskottets utlåtande nr 8; Riksdagstryck 1946. Riksdagens skrivelse nr 86; SFS 
1946:131. Kungl. Maj. ts kungörelse om ändring i kungörelsen den 6 juni 1941 (nr 484) angående upplåtelse åt 
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lappar av lägenheter å kronomark m. m. \ SFS 1946:132. Kungl. Maj.ts kungörelse om upplåtelse till lappar av 
vissa lägenheter å renbetes fjällen i Jämtlands län. 
16 Se till exempel: Bylund, Erik (1963), "Koloniseringen av Lappland", i Curry-Lindahl, Kai (red), Natur i 
Lappland I. Uppsala, s 106-109. 
17 U tkast till skrivelse från Egnahemsnämnden i Norrbotten till Kungl. Egnahemsstyrelsen, 5/3 1946. Bilaga till: 
Skrivelse från W L Wanhainen till Lennart Berglöf, 6/3 1946. YK 1290:2, RA; Avskrift av skrivelse från 
lappfogde Hedbäck till överdirektör G. Ytterborn, 30/3 1946. YK 1290:1, RA; Skrivelse från lappfogde 
Hedbäck till Lennart Berglöf, 1/4 1946. YK 1290:1, RA; Anteckningar förda vid överläggning inför Kungl. 
Egnahemsstyrelsen beträffande frågor rörande lappbosättningen, 18/3 1947. Bilaga till: Skrivelse från W L 
Wanhainen till Lennart Berglöf, 19/4 1947. YK 1290:2, RA; Skrivelse från W L Wanhainen till Lennart Berglöf, 
1/5 1947. YK 1290:2, RA; P. M. ang. statsrevisorernas anmärkning beträffande lägenhetsupplåtelser åt lappar, 
av Lennart Berglöf, 24/1 1949. YK 1290:3, RA; 1948 års sakkunniga för vissa bostadsförbättringsfrågor 
angående bostadsfrågan för lappar, 1/2 1951. LVA, F XIX:4, HLA; Yttrande från lappfogdarna i Norrbotten till 
länsstyrelsen i Norrbotten angående bostadsfrågan för lapparna, 6/10 1951. LNSA, B 1:1 la, HLA; Riksdagstryck 
1949. Riksdagens revisorers berättelse om den år 1948 av dem verkställda granskning av statsverkets jämte 
därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning för tiden 1 juli 1947-30 juni 1948. Del I, Revisorernas 
uttalanden, s 195-200; Riksdagstryck 1949. Riksdagens revisorers berättelse om den år 1948 av dem verkställda 
granskning av statsverkets jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning för tiden 1 juli 1947-
30 juni 1948. Del II, Förklaringar, s 165 och 170-171. Fram till och med 1950 hade åtta jordbrukslägenheter 
upplåtits, samtliga i Norrbotten. Antalet ansökningar var dock långt fler, fram till och med 1948 hade totalt 41 
ansökningar inkommit, varav 35 i Norrbotten och tre vardera i Västerbotten och Jämtland. 
18 SOU 1942:41, s 9-11, 18-41; Thomasson (1990), s 764. Se även Lars Thomassons behandling av utredningen 
i Samefolket: 5/1990:11, s 32-33. 
19 SOU 1942:41, s 42-54, 82-100 och 111-126. 
20 Ibid, s 62-73. 
21 Ib id, s 55-61. 
22 För dessa remissyttranden, se: Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 5/3 1943, nr 91, RA. I ett tidigare 
uttalande av lappfogde Gardham framgick det dock att han inte såg alltför positivt på sameföreningarna och 
deras verksamhet. Se: Skrivelse från lappfogde Gardham till kanslisekreterare G. Nordberg, 13/5 1942. LJA, B 
1:12, ÖLA. 
23 Yttrande från lappfogdarna Malmström och Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 28/11 1942. 
Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 5/3 1943, nr 91, RA. Jämför dock med lappfogdarna Kangas och 
Malmströms PM i frågan från 1941 där de konstaterar att utvecklingen mot en ökad bofasthet bland de fjäll-
samiska renskötarna var oundviklig och inte borde förhindras men däremot styras in i lämpliga former: P.M. 
angående de renskötande lapparnas bostadsförhållanden, av lappfogdarna Kangas och Malmström, 3/9 1941. 
LNSA, B 1:8, HLA. 
24 Yttrande från länsstyrelsen i Norrbotten till jordbruksdepartementet över betänkande ang. åtgärder till stöd för 
de renskötande lapparna m.m., 15/12 1942. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 5/3 1943, nr 91, RA. Se 
även: Norrbottens-Kuriren 28/6 1947. Här framhöll landssekreterare Sundberg fortfarande med skärpa åsikten 
att bofasthet inte var förenligt med en god renskötsel, något han menade sig ha stöd för från "allvarliga aktiva 
renskötare". 
25 Yttrande från lappfogdarna Malmström och Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 28/11 1942 (citat). 
Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 5/3 1943, nr 91, RA; Yttrande från länsstyrelsen i Norrbotten till 
jordbruksdepartementet över betänkande ang. åtgärder till stöd för de renskötande lapparna m.m., 15/12 1942. 
Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 5/3 1943, nr 91, RA. Se även: Protokoll, hållet vid sammanträde 
med lappar från Semisjaur-Njargs och Arjeplogs fjällappbyar, 3/3 1941. NLL, D I b:26, HLA; Protokoll, hållet 
vid möte i Arvidsjaur den 13-16 oktober 1942 inför utredningsmannen för överarbetning av 1930 års 
lapputrednings betänkande m.m. generaldirektör Lennart Berglöf med representanter för lappbyarna i riket, s 10. 
NLL, D I b:27, HLA. Enligt lappfogdarna kom idén från renskötarna själva, men torde säkerligen ha uppmunt
rats starkt från lapptjänstemännens sida. 
26 Utlåtande angående bidrag till renskötande för anskaffande av tältutrustning, av Lennart Berglöf, 12/5 1944. 
YK 1009:1, RA. 
27 Skrivelse från regeringen till länsstyrelsen i Norrbotten angående statsbidrag till renskötande lappar för 
anskaffande av tältutrustning, 15/6 1944. NLL, D I b:29, HLA; Avskrift av skrivelse från regeringen till 
länsstyrelsen i Norrbottens län angående bidrag för anskaffande av tältutrustning till renskötande lappar, 13/2 
1948. LVA, E 1:37, HLA; Riksdagstryck 1943. Kungl. Maj:ts proposition nr 110; Riksdagstryck 1943. 
Jordbruksutskottets utlåtande nr 40; Riksdagstryck 1943. Riksdagens skrivelse nr 249; Riksdagstryck 1944. 
Kungl. Maj:ts proposition nr 53; Riksdagstryck 1944. Andra lagutskottets utlåtande nr 18; Riksdagstryck 1944. 
Riksdagens skrivelse nr 73; SFS 1944:76. Lag angående ändring i lagen den 18 juli 1928 (nr 309) om de 
svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige', Thomasson (1990), s 765. Se även Lars Thomasson i Samefolket: 
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Sf 1990:12, s 4-6. Ansökningar om tältutrustning kom också in till lappväsendet. Se: Skrivelse från lappfogde 
Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 28/12 1945. NLL, D I b: 30, HL A; Skrivelse från lappfogde Hedbäck till 
länsstyrelsen i Norrbotten, 9/4 1946. LNNA, B 1:16, HLA; Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i 
Norrbottens län, 15/4 1946. LNNA, E 111:17, HLA; Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens 
län, 19/3 1948. LNNA, E 111:18, HLA. Bostadsfrågan för renskötarna förblev olöst under 1940-talet trots beslu
tet om statsbidrag. På grund av kraftigt höjda material- och byggnadskostnader blev dock bidraget för renskötare 
att uppföra bostäder snabbt otillräckligt och kunde därför inte bidra till byggandet av nya bostäder. På grund av 
situationen framfördes protester mot slutet av 1940-talet. Bland annat framförde en grupp samiska kvinnor i 
Jämtland klagomål i denna fråga till landshövdingen 1949. Se: SET 1947:2, s 15; 1949:2, s 18; Thomasson 
(1990), s 765-766. 
281 sitt förslag angav Berglöf att kontrollen skulle utövas av framför allt lapptillsyningsmannen men i viss mån 
även av ordningsmannen. I d e lånehandlingar som utfärdades utifrån Berglöfs förslag anges det dock att kon
trollen skulle utövas av lappfogden och lapptillsyningsmannen. Denna förändring finns inte med i regeringens 
proposition varför det är troligt att den genomförts av länsstyrelserna. Se lånehandlingar i: LNÖA, G 111:1, HLA. 
Ett villkor som länsstyrelsen i Norrbotten lyckades fa inskrivet i dessa lånekontrakt var att renantalet, om inte 
svåra väderleksförhållanden hade inverkat, skulle ha utökats för att avskrivning skulle ske. Se: Yttrande från 
länsstyrelsen i Norrbotten till jordbruksdepartementet över betänkande ang. åtgärder till stöd för de renskötande 
lapparna m.m., 15/12 1942. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 5/3 1943, nr 91, RA. 
29 Se till exempel: Skrivelse från lappfogde Åke Wikman till lapptillsyningsman Edor Burman, 22/5 1950. LJA, 
B 1:20, ÖLA; Skrivelse från lappfogde Åke Wikman till lapptillsyningsman Magnus Rönnögård, 5/11 1952. 
LJA, B 1:22, ÖLA. Formuleringen är identisk i båda breven och verkar vara en standardformulering rörande 
reninköpslånen. Dessa villkor kan jämföras med de som gällde för de relativt omfattande lån som utdelades i 
Norrbotten under 1910-talet och början av 1920-talet. Där föreskrevs endast villkoren för lånets återbetalande 
men inga föreskrifter rörande renskötselns bedrivande. Se till exempel: Skrivelse från Lennart Berglöf till 
lappfogde Bergström, 21/1 1919. LVA, E 1:7, HLA; Utkast till remissyttrande av 1919 års lappkommitté över en 
ansökan från länsstyrelsen i Norrbotten angående anvisande av medel ur Norrbottens lappfond för att såsom lån 
utdelas bland behövande renskötare inom länet, 22/6 1920. YK 193:3. Se även lånehandlingar i: LNÖA, G 111:1, 
HLA. 
30 SOU 1944:6, s 7-26 och 43-78 (citat s 44). I övrigt behandlades frågan om instruktion för ordningsmän och 
vice ordningsmän i betänkandet. 
31 SOU 1942:41, s 137-147.1 fråga om Berglöfs inställning till skogssamerna, se: Skrivelse från Lennart Berglöf 
till landssekreterare Sundberg, 30/5 1941. NLL, G XXVIL9, HLA. 
32 Skrivelse från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 26/11 1945. NLL, D I b:30, HLA. 
33 Utlåtande angående förbättring av lapptillsyningsmännens anställnings- och avlöningsförhållanden, av Lennart 
Berglöf, 28/9 1942. LNNA, B 1:12, HLA; Utredning och förslag beträffande vissa med lappväsendets 
administration sammanhängande spörsmål, av Lennart Berglöf, 27/10 1943, s 18. YK 1009:2, RA; Utredning 
rörande lappväsendets administration inom länsstyrelsen i Jämtlands län samt i sammanhang därmed om 
personalen å lappfogdekontoren i allmänhet, av Lennart Berglöf, 15/9 1945, s 9-10. YK 1290:2, RA; 
Riksdagstryck 1943. Kungl. Maj:ts proposition nr 1:9, punkt 227; Riksdagstryck 1943. Jordbruksutskottets 
utlåtande nr 1, punkt 227; Riksdagstryck 1943. Riksdagens skrivelse nr 9; Riksdagstryck 1944. Kungl. Maj:ts 
proposition nr 1:9, punkt 235; Riksdagstryck 1944. Jordbruksutskottets utlåtande nr 1, punkt 235; Riksdagstryck 
1944. Riksdagens skrivelse nr 9. 
34 SOU 1942:41, s 47. 
35 SET 1944:3, s 31. 
36 Skrivelse från Nils Thomasson med flera till jordbruksministern, 9/3 1949. Jordbruksdepartementets arkiv, 
konseljakter 11/3 1949, nr 46, RA. 
37 S ET 1939:4, s 28; 1940:1, s 3-4; 1941:1, s 1-2. 
38 Skrivelse från Lennart Berglöf till länsstyrelsen i Norrbotten, 18/11 1940. NLL, D I b:25, HLA; Skrivelse från 
Lennart Berglöf till länsstyrelsen i Norrbotten, 12/9 1942. NLL, D I b:27, HLA; Skrivelse från Lennart Berglöf 
till länsstyrelsen i Norrbotten, 21/8 1943. NLL, D I b:28, HLA. 
39 SET 1941:1, s 3; 1942:3, s 23; 1942:4, s 34. 
40 Protokoll hållet vid sammanträde i Arvidsjaur den 12 och 13 december 1940 inför utredningsmannen för 
verkställande av överarbetning av 1930 års lapputrednings betänkande m.m. generaldirektören Lennart Berglöf 
med representanter för vissa lappbyar i riket. NLL, D I b:26, HLA; Brev från Gustav Park till Carl Lindhagen, 
7/7 1941 och 23/6 1944. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 38, SSA; SET 1941:1, s 1-2 och 5-6. 
41 Protokoll, hållet vid möte i Arvidsjaur den 13-16 oktober 1942 inför utredningsmannen för överarbetning av 
1930 års lapputrednings betänkande m.m. generaldirektör Lennart Berglöf med representanter för lappbyarna i 
riket, s 4-41. NLL, D I b:27, HLA; Brevkort från Gustav Park till Carl Lindhagen, 30/12 1942 och 24/12 1943 
(citat). Carl Lindhagens arkivsamling, volym 38, SSA; SET 1942:4, s 33-37. 
42 SETX942A, s 34. 
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43 Protokoll, hållet vid möte i Arvidsjaur den 22-24 september 1943 inför utredningsmannen för överarbetning 
av 1930 års lapputrednings betänkande m.m. generaldirektör Lennart Berglöf med representanter för lappbyarna 
i riket. YK 1009:2, RA; SET 1943:3, s 22-23; 1943:4, s 38-39. Ett relativt fullständigt utdrag av protokollet 
återges i: SOU J944:6, s 30-42. I protokollet anges att fem lappbyar i Jämtland saknade representanter vid mö
tet, men Frostviken mellersta vilken uppges sakna representant företräddes av den södra lappbyns representant 
Jonas Åhrén. Se: SET 1946:2, s 5. 
44 Skrivelse från lappfogde Johansson till länsstyrelsen i Västerbotten angående nya by ordningar, 25/10 1945 
och 26/10 1945. LVA, B 1:28, HLA; Skrivelse från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 26/11 
1945. NLL, D I b:30, HLA; Skrivelse jämte bilagor från lappfogde Kangas till länsstyrelsen i Norrbotten, 31/12 
1945. LNÖA, B 1:12, HLA; Skrivelse från lappfogde Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 29/6 1946. LNNA, 
B 1:16, HLA; V. P. M. angående frågor, i vilka skiljaktiga yrkanden framställts från lapparnas sida i samband 
med de nya byordningsförslagen, av lappfogde Hedbäck, 29/6 1946. LNNA, B 1:16, HLA; Utlåtande över de 
besvär ordningsmannen i Saarivuoma lappby Johan Olsson Svonni å byns vägnar anfört över utfärdande av ny 
byordning för lappbyn, av Lennart Berglöf, 9/8 1948. YK 1290:3, RA; SET 1946:2, s 5. 
45 En mer djupgående komparativ analys av vissa av de frågor vilka behandlades i 1930 års lapputrednings be
tänkande och Berglöfs betänkanden görs i: Lanttö, Patrik (2000a), "1930- och 1940-talets svenska 
lapputredningar och samiska reaktioner: En komparativ analys", i Sköld, Peter & Lanttö, Patrik (red), Den 
komplexa kontinenten. Staterna på Nordkalotten och samerna i ett historiskt perspektiv. Umeå, s 216-251. 
46 Ruong & Ruong, s 34-35. 
47 Sjölin, s 175-176. 
48 Protokoll hållet vid sammanträde i Arvidsjaur den 12 och 13 december 1940 inför utredningsmannen för 
verkställande av överarbetning av 1930 års lapputrednings betänkande m.m. generaldirektören Lennart Berglöf 
med representanter för vissa lappbyar i riket, s 4. NLL, D I b:26, HLA; Protokoll, hållet vid möte i Arvidsjaur 
den 13-16 oktober 1942 inför utredningsmannen för överarbetning av 1930 års lapputrednings betänkande m.m. 
generaldirektör Lennart Berglöf med representanter för lappbyarna i riket, s 4. NLL, D I b:27, HLA; Protokoll, 
hållet vid möte i Arvidsjaur den 22-24 september 1943 inför utredningsmannen för överarbetning av 1930 års 
lapputrednings betänkande m.m. generaldirektör Lennart Berglöf med representanter för lappbyarna i riket, s 4. 
YK 1009:2, RA. Inför den tredje sameriksdagen krävde dock renskötare i Västerbotten att i förväg fa ta del av 
byordningsförslagen, men jag har inte funnit någon bekräftelse på att de verkligen fick göra det. Se: Skrivelse 
från lappfogde Johansson till kanslisekreteraren G. Nordberg, 2/7 1943. LVA, B 1:25, HLA. 
49 Sf 1990:11, s 33-34 (citat s 34). Se även Per Idivuomas skildring av sina upplevelser från en av sameriks
dagarna: Idivuoma (1978), s 64-78; Idivuoma (1990), s 24-31. 
50 Thomasson (1990), s 790. 
51 5/1990:11, s 33-34. 
52 Jämför datumen på utredningsbetänkandena respektive sameriksdagarna. 
53 Riksdagstryck 1941. Kungl. Maj:ts proposition nr 156, s 32; Riksdagstryck 1943. Kungl. Maj:ts proposition 
nrllO, s 17-18, 20-21, 27 och 57; Riksdagstryck 1944. Kungl. Maj:ts proposition nr 53, s 19, 21 och 25. 
54 SET 1942:3, s 24; SOU 1942:41, s 166. Park fick till exempel mycket sent information om vad det andra be
tänkandet mer exakt innehöll. 
55 Se till exempel: Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll 
och Eft er skrift, s 67. 
56 Yttrande från länsstyrelsen i Norrbotten till jordbruksdepartementet angående förslaget till 
lägenhetsupplåtelser åt lappar, som lämnat renskötseln, 31/1 1941. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 
7/3 1941, nr 63, RA. 
57 Protokoll, hållet vid sammanträde med lappar från Semisjaur-Njargs och Arjeplogs fjällappbyar, 3/3 1941. 
NLL, D I b:26, HLA. 
58 Två skrivelser från Mattias Kuoljok med flera till länsstyrelsen i Norrbotten, båda daterade 12/2 1942. NLL, D 
I b:27, HLA; Skrivelse från lappfogde Malmström till länsstyrelsen, 11/11 1942 (citat). NLL, D I b:27, HLA. 
59 SE T 1941:4, s 30; 1942:1, s 2; 1942:3, s 30; 1943:1, s 4. 
60 SET 1942:2, s 15. 
61 1946:1, s 1. 
62 SET 1946:4, s 2. Se även: 1949:2, s 17. 
63 Protokoll, hållet vid lagstadgat årssammanträde med fjällapparna i Jokkmokks socken, 7/2 1947. LNSA, A: lb, 
HLA. Kursiverat av författaren. Se även: Protokoll, fört vid lagstadgat årssammanträde med fjällappbyarna i 
Jokkmokks socken, 6/2 1948. LNSA, A:lb, HLA. 
64 S ET 1947:1, s 4-5 (citat s 4). 
65 P. M. med anledning av kärandenas duplik till Kungl. Maj:ts och Rikets Svea Hovrätt i vädjande målet nr 270 
mellan [kärandesidan], å ena, samt Kungl. Maj:t och Kronan å andra sidan, av lappfogde Malmström, 26/3 1947. 
LNSA, B 1:10, HLA; Sven Hallströms arkivsamling, rättegångshandlingar, akt A 7306, FRAU. 
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66 Skrivelse från Gustav Park till Sven Hallström, 23/2 1935. Sven Hallströms arkivsamling, 
rättegångshandlingar, akt A 1384, FRAU; Skrivelse från Gustav Park till Sven Hallström, 16/9 1946. Sven 
Hallströms arkivsamling, rättegångshandlingar, akt A 7306, FRAU; Utdrag av protokollet, hållet hos 
Stockholms Rådhusrätts sjunde avdelning, 20/9 1946, s 229-245. Sven Hallströms arkivsamling, 
rättegångshandlingar, akt A 7306, FRAU; Brev från Gustav Park till Lars Rensund, 24/4 1947. Privatarkiv, Erik-
Oscar Oscarsson. 
67 Utdrag av protokollet, hållet hos Stockholms Rådhusrätts sjunde avdelning, 25/10 1946, s 346-347. Sven 
Hallströms arkivsamling, rättegångshandlingar, akt A 7306, FRAU. 
68 Ibid, s 347-348. 
69 Se till exempel: Skrivelser från Gustav Park till Sven Hallström, 21/2 1946, 3/5 1946 och 26/11 1946. Sven 
Hallströms arkivsamling, rättegångshandlingar, akt A 7306, FRAU; Avskrift av P.M. i mål i Kungl. Hovrätten 
mellan Kungl.Maj.t och Kronan och [kärandesidan], av Gustav Park, 9/1 1947. Sven Hallströms arkivsamling, 
rättegångshandlingar, akt A 7306, FRAU. 
70 Avskrift av skrivelse från [kärandesidan] till Svea Hovrätt i mål som avgjordes 8 juli 1947, 25/2 1947, 1/7 
1947 och 5/7 1947. Sven Hallströms arkivsamling, rättegångshandlingar, akt A 7306, FRAU. Se även: 
Skrivelser från [kärandesidan] till regeringen 14/2 1948 och 16/8 1948. Sven Hallströms arkivsamling, 
rättegångshandlingar, akt A 7306, FRAU. 
71 Odaterad skrivelse från A L Bengtsson med flera till länsstyrelsen i Norrbotten, inkom till Norrbottens läns 
landskansli 20/4 1943. NLL, D I b:28, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen, 20/11 
1943. NLL, D I b:28, HLA; Resolution av regeringen angående besvär från vissa renskötare i Arjeplog, 17/12 
1943. NLL, D I b:28, HLA; Skrivelse från A L Bengtsson med flera till länsstyrelsen i Norrbotten, daterad 
augusti 1944 men inkom till Norrbottens läns landskansli 20/10 1944. NLL, D I b:29, HLA; Skrivelse från Nils 
Petter Stenberg med flera till länsstyrelsen i Norrbotten, daterad februari 1944 men inkom till Norrbottens läns 
landskansli 20/10 1944. NLL, D I b:29, HLA; Sven Hallströms arkivsamling, rättegångshandlingar, akt A 7302, 
akt A 7734 och akt A 7817, FRAU; Arjeplogs och Arvidsjaurs Häradsrätt, A I b:2, Akt 17/1943; Arjeplogs och 
Arvidsjaurs Häradsrätt, A I b:6, Akt 27/1945; Hovrätten för Övre Norrland, Krim. utslag, nr 174, 3/12 1946, 
HÖN; Hovrätten för Övre Norrland, Akter till Krim. utslag, nr 174, 3/12 1946, HÖN; Hovrätten för Övre 
Norrland, Domar i Brottmål, 1953 II:B 6, HÖN; Hovrätten för Övre Norrland, Akter, 1953 II:B 6, HÖN; P.M. 
angående fjällapparna i Arjeplogs socken, av lappfogde Malmström, 21/3 1953. LNSA, B I:lib, HLA; SET 
1952:1, s 2-3 och 10. Effekterna av tvångsförflyttningarna har i många områden varit djupgående och har även 
en stor betydelse idag. Se till exempel: Beach, Hugh (1985), "Moose Poaching or Native Minority Right: A 
Struggle for Definition in Swedish Saamiland", i Nord nytt 1985(26), s 25-26; Thomasson (1986b), s 282; 
Thomasson (2000c), s 32-33. 
72 Skrivelse från Gustav Park till Woldemar Krüger, 10/3 1947. Sven Hallströms arkivsamling, 
rättegångshandlingar, akt A 7306, FRAU; SET 1947:1, s 7-8. 
73 Skrivelse från lappfogde Gardham till kanslisekreterare G. Nordberg, 13/5 1942. LJA, B 1:12, ÖLA; Skrivelse 
från lappfogde Gardham till lappfogde Hedbäck, 25/11 1944. LJA, B 1:14, ÖLA; Frostviken-Hotagens 
sameförening 1919-1969. En festskrift utgiven med anledning av föreningens 50-ârsjubïleum\ SOU 1942:41, s 
57; SET 1944:1, s 6-7; 1944:3, s 35; 1944:4, s 43-44; 1946:3, s 10; 1947:2, s 10-11; 1947:4, s 34; 1948:2, s 16; 
Fjällström, Axel (1980), "En ny tid bryter in", i Fatmomakke sameförening 1904-1979. Vilhelmina, s 72-73; 
Hallencreutz, Lindin & Rydving, s 24; Idivuoma (1978), s 140-141. 
74 S e till exempel: Avskrift av protokoll från möte med Jukkasjärvi Sameförening, 16/10 1940. LNNA, E 111:14, 
HLA; Protokoll, fört den 23/8 1942 vid sammanträde med Arvidsjaurs sameförening. LNÖA, E:5, HLA; Utdrag 
av protokoll, fört vid Jukkasjärvi Sameförenings årssammanträde, 13/3 1943. NLL, D I b:28, HLA; Protokoll 
fört vid sammanträde den 27/8 1944 med Arvidsjaurs Sameförening. LNÖA, E:7, HLA; Skrivelse från Karin 
Stenberg till lappfogde Kangas, 6/9 1944. LNÖA, E:7, HLA; Protokoll, fört vid sammanträde med Arvidsjaurs 
Sameförening, 25/8 1945. LNÖA, E:8, HLA; Avskrift av skrivelse från Jokkmokks sameförening till lappfogde 
Malmström, 6/12 1949. LNSA, E:5, HLA; Utdrag ur Protokoll fört vid sammanträde med Karesuando 
Sameförening, 17/3 1950. NLL, D I b:36, HLA; Skrivelse från Karesuando Sameförening till länsstyrelsen i 
Norrbotten, 15/6 1950. NLL, D I b:36, HLA; Odaterad Raport från Per Idivuoma till lappfogde Hedbäck, inkom 
22/7 1950. LNNA, E 111:19, HLA; Avskrift av skrivelse från Karesuando Sameförening till länsstyrelsen, 15/9 
1950. LNNA, B 1:19, HLA; Program för folkbildningskurs anordnad av Karesuando sameförening 21-24/8 
1951, inkom 30/7 1951. LNNA, E 111:19; SE T 1941:1, s 2-3; 1942:1, s 7-8; 1942:2, s 18-20; 1942:4, s 44; 
1944:3, s 35; 1945:1, s 7; 1945:3, s 28-29; 1946:1, s 10; 1946:3, s 10; Nordwall, s 57. 
75 Skrivelse från lappfogde Gardham till kanslisekreterare G. Nordberg, 13/5 1942. LJA, B 1:12, ÖLA; 
Skrivelser från lappfogdeassistenten Åke Wikman till P. W. Häger, 7/4 1948 och 12/4 1948. LJA, B 1:18, ÖLA; 
Skrivelse från lappfogde Wikman till P. W. Häger, 10/12 1949. LJA, B 1:19, ÖLA; Skrivelse från lappfogde 
Wikman till länsstyrelsen i Jämtland, 22/12 1949. LJA, B 1:19, ÖLA; SET 1941:3, s 22; SET 1941.3, s 22; 
1943:1, s 1-2; 1943:3, s 25-26; 1945:4, s 41; 1948:3, s 21. 
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76 Se till exempel: Anderson, Hans (1978), Tuorpon - människor och land i norr. Stockholm, s 65 och 69; 
Erikson, Mauritz (1974), Flyktingar i fjällen. Stockholm; Fontander, Björn (1979), Flykten över Kölen 1940-
1945. Stockholm. Se även: SET 1940:2, s 12; Rensund (1986), s 71-76. 
77 SET 1939:3, s 18 (citat); 1939:4, s 26; 1940:1, s 2; 1940:2, s 10; 1940:4, s 32; 1941:4, s 29-30.. 
78 Brev från Gustav Park till Carl Lindhagen, 24/4 1940. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 38, SSA. 
79 SET 1940:2, s 12. Se även: Rensund (1986), s 71. 
80 Cirkulär till fjällapparna i Arjeplogs socken, av lappfogde Malmström, 31/4 1940 (skall troligen vara 30/4). 
NLL, D I b:25, HLA; Skrivelse från lappefogden i Troms Ivar Foshaug till lappfogde Hedbäck, 2/5 1940. 
LNNA, E 111:14, HLA; Telegram från lapptillsyningsman Östen Isaksson till lappfogde Hedbäck, 3/5 1940 och 
10/6 1940. LNNA, E 111:14, HLA; Skrivelse från lapptillsyningsman Johan Valfrid Johansson till ordningsman 
Johan Larson, 7/5 1940. LNSA, E:2, HLA; Odaterad skrivelse från Olof Tuuri till lappfogde Hedbäck, inkom till 
lappfogden 11/5 1940. LNNA, E 111:14, HLA; Skrivelse från lappfogde Hedbäck till ordningsman Olof Tuuri, 
11/5 1940, LNNA, B 1:10, HLA; Skrivelse från lappfogde Hedbäck till lappefogden Ivar Foshaug, 21/5 1940. 
LNNA, B 1:10, HLA; Avskrift av en skrivelse från der Reichskommissar fur die Besetzten Norwegischen 
Gebiete Verwaltungsabteilung Schmidt till svenska ambassaden i Oslo, 3/7 1940. LNNA, E 111:14, HLA; 
Skrivelse från utrikesdepartementet till landssekreterare Sundberg, 26/7 1940. NLL, D I b :25, HLA; Skrivelse 
från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 28/9 1940. NLL, D I b:25, HLA; Skrivelse från 
lappfogde Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 14/5 1941. NLL, D I b:26, HLA. 
81 Skrivelse från lappfogde Malmström till ordningsman Johan Larsson, 14/6 1940. LNSA, B 1:7, HLA; 
Skrivelse från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 28/9 1940. NLL, D I b:25, HLA; Skrivelse 
från lapptillsyningsman Thim. Stålnacke till lappfogde Hedbäck, 22/5 1943. LNNA, E 111:15, HLA ; Skrivelse 
från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 27/5 1943. LNSA, B 1:9, HLA; Skrivelser från 
lappfogde Gardham till Nils Oscar Rensberg, Anders J. Renskyldt, Elias Fjällgren, Tomas Thomasson samt 
Sönne Nilsson, 12/7 1943. LJA, B 1:13, ÖLA; Skrivelser från lappfogde Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 
2/9 1943 och 20/10 1943. LNNA, B 1:13, HLA; Skrivelse från lappfogde Malmström till länsstyrelsen i 
Norrbotten, 11/10 1944. NLL, D I b:29, HLA; Rapport från fjärdingsman Wennberg till lappfogde Malmström, 
11/10 1944. LNSA, E:3, HLA; Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 21/12 1956, nr 28-29; Utredning 
rörande lappväsendets administration inom länsstyrelsen i Jämtlands län samt i sammanhang därmed om 
personalen å lappfogdekontoren i allmänhet, av Lennart Berglöf, 15/9 1945, s 45. YK 1290:2, RA; SET 1944:3, 
s 35; Beach (1981), s 180-183. 
82 Skrivelse från lappfogde Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 14/5 1941. NLL, D I b:26, HLA; Skrivelse 
från lappfogde Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 15/11 1941. LNNA, B 1:11, HLA; Odaterat V.P.M. till 
sammanträde med Könkämä och Lainiovuoma lappbyar i Karesuando den 10 april 1942, av lappfogde Hedbäck. 
LNNA, B 1:12, HLA; Skrivelser från lappfogde Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 6/5 1942 och 24/11 
1942. LNNA, B 1:12, HLA; Skrivelse från lappfogde Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 23/11 1943. 
LNNA, B 1:13, HLA; Redogörelse för renskötselns bedrivande i Karesuando socken, av lappfogde Hedbäck, 
22/4 1944. LNNA, B 1:14, HLA; Tillägg till anslagsäskanden för budgetåret 1944 - 1945, av lappfogde 
Hedbäck, 25/5 1944. NLL, D I b:29, HLA; Skrivelse från lappfogde Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 1/6 
1944. NLL, D I b:29, HLA; Skrivelse från lappfogde Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 17/11 1944. 
LNNA, B 1:14, HLA; Avskrift av skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till jordbruksdepartementet, 10/11 
1945. NLL, D I b:30, HLA; Malmström (1948), s 53; Skuncke, s 12-14. 
83 Idivuoma (1978), s 50. 
84 Renskötselförhållandena under krigsåren skildras ingående av Idivuoma i en roman och i hans memoarer, se: 
Idivuoma (1978), s 30-63 och 79-107; Idivuoma (1990), s 19-22 och 31-32. Se även: Eriksson, Johan, s 91-93. 
85 Idivuoma (1990), s 15. 
86 Skrivelse från Per Idivuoma till Utredningskommittén, 15/10 1942. YK 1009:2, RA. Se även en insändare i 
SET vilken troligen skrivits av Idivuoma: SET 1943:2, s 17. 
87 Skrivelse från advokat Hans Holmboe till landshövdingen i Norrbotten, 24/2 1945. LNNA, E 111:16, HLA ; 
Skrivelse från lappfogde Hedbäck till landssekreterare Ragnar Sundberg med P.M. till sammanträde i 
Karesuando den 3 april ang. flyttningarna till Norge m.m., 27/3 1945. LNNA, B 1:15, HLA; Utdrag av protokoll, 
fört vid sammanträde i lappärenden i Karesuando, 2-3/4 1945. LNNA, E 111:16, HLA; Skrivelse från lappfogde 
Hedbäck till lappfogde Ivar Foshaug, 20/4 1945. LNNA, B 1:15, HLA; Anslagsäskande för budgetåret 1945 -
1946 för Norrbottens norra lappfogdedistrikt, av lappfogde Hedbäck, 18/5 1945. NLL, D I b:31, HLA; Skrivelse 
från lappfogde Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 26/10 1945; Skrivelser från lappfogde Hedbäck till 
länsstyrelsen i Norrbotten, 12/4 1946 och 6/12 1946. NLL, D I b:31, HLA; Skrivelse från lappfogde Hedbäck till 
lands sekreterare Ragnar Sundberg med V.P.M. till sammanträde med lapparna i Karesuando den 23 april 1946, 
18/4 1946. LNNA, B 1:16, HLA; Skrivelse från lappfogde Hedbäck till lappfogde Ivar Foshaug, 18/5 1946. 
LNNA, B 1:16, HLA; Anslagsäskande för budgetåret 1946 - 1947 för Norrbottens norra lappfogdedistrikt, av 
lappfogde Hedbäck, 1/6 1946. NLL, D I b:31, HLA; Skrivelse från lappfogde Hedbäck till länsstyrelsen i 
Norrbotten, 6/12 1947. NLL, D I b:32, HLA; Skuncke, s 14-15. 
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88 Skrivelse från Ragnar Sundberg till fylkesman Arne Aas, 11/5 1948. NLL, G XXVII:9, HLA; Protokoll, fört 
vid överläggningar i renbetesfrågor å länsstyrelsen i Luleå, 29/5 1948. LNNA, B 1:18, HLA; Skrivelse från 
lappfogde Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 11/12 1948. NLL, D I b:33, HLA; Skrivelse från lappfogde 
Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 17/12 1949. LNNA, B 1:19, HLA; Skrivelse jämte bilagor från 
lappfogde Hedbäck till länsstyrelsen, 28/2 1950. LNNA, B 1:19, HLA; Skrivelse från lappfogde Hedbäck till 
länsstyrelsen i Norrbotten, 3/4 1950 och 27/4 1950. LNNA, B 1:19, HLA; V. P. M. till frågan om renstängsel 
mellan sommar- och höstbetesmarker i Lainiovuoma lappby, av lappfogde Hedbäck, 24/5 1950. NLL, D I b:36, 
HLA; Skrivelse från lappfogde Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 19/12 1950. LNNA, B 1:19, HLA; 
Mappen "Konventions- och utredningshandlingar (Förhörsprotokoll m.m.) 1948-1957". LNNA, F XI:7, HLA; 
Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 2/4 1954, nr 35-39, RA; Norrländska Socialdemokraten 24/10 
1949. 
89 Skrivelse från lappfogde Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 3/4 1950. NLL, D I b:36, HLA 
90 Skrivelse från Johannes Nilsson Marakatt med flera, 30/6 1948. Bilaga till: Odaterad skrivelse från Per 
Idivuoma till Fylkesmannen i Troms, inkom till Norrbottens läns landskansli 9/8 1948. LNNA, E 111:18, HLA; 
Norrländska Socialdemokraten 24/10 1949; SET 1950:1, s 9; 1950:2, s 18; Idivuoma (1978), s 107-128 och 140-
171; Idivuoma (1990), s 22-23 och 33-37; Whitaker, lan (1955), Social Relations in a Nomadic Lappish 
Community. Samiske Samlinger Bind II. Oslo, s 69-70 och 112-114. 
91 SET 1941:1, s 8; 1941:4, s 32; 1942:4, s 43; 1943:4, s 33-34 och 40; 1945:1, s 14; 1946:1, s 6; 1947:1, s 4; 
1947:2, s 15; 1947:4, s 32; 1948:4, s 34; 1949:1, s 5; 1959:12, s 92; 5/1961:12, s 163 och 192; Thomasson 
(1985), s 319; Thomasson (1997), s 33. 
92 SET 1945:4, s 44. Det framgår inte vem som var den tilltänkte efterträdaren på posten som redaktör. 
93 Skrivelse från lappfogdarna i Norrbotten till länsstyrelsen i Norrbotten, 12/3 1949. LNSA, B 1:10, HLA. 
94 Ibid. 
95 ££71949:2, s 16 och 20. 
96 S ET 1949:3, s 28. 
97 Avskrift av skrivelse från regeringen till statskontoret angående statsbidrag för år 1949 till tidskriften 
"Samefolkets egen tidning", 3/6 1949. LNNA, E 111:18, HLA; SET 1949:2, s 17; 1949:4, s 37. 
98 Se till exempel: SET 1942:2, s 11-14; 1942:4, s 41-42; 1943:1, s 3-4 och 7; 1943:2, s 20; 1943:3, s 31; 1944:2, 
s 24-25; 1944:3, s 33-34; 1946:1, s 4; 1947:2, s 12-13; 1949:2, s 14-16; Ruong (1981b), s 27. Den samiska 
spalten upphörde dock mot slutet av 1940-talet, för att senare återupptas under 1950-talet. Även i Norge och 
Finland riktades under efterkrigstiden en större uppmärksamhet mot samekulturens utsatta position och under
sökningar utfördes bland annat med inriktning på den sjunkande andelen samisktalande i befolkningen. Se till 
exempel: Asp, Erkki (1966), The Finnicization of the Lapps. A Case of Acculturation. Turku; Aubert, Vilhelm 
(1978), Den samiske befolkningen i Nord-Norge. Artikler fra Statistisk Sentralbyrå nr. 107. Oslo. 
99 Ruong, Israel (1946), Samernas ungdom inför det dubbla kulturarvet. Uppsala, s 8. 
100 Ib id, s 9-14. 
101 Norrbottens-Kuriren 6/10 1943. 
102 SET 1935:1, s 2 och 6; 1935:2, s 12-13; 1937:1, s 7-8. Se även: SET 1935:3, s 24-25; 1935:4, s 30. 
103 Se till exempel: Holmström, Kally (1938), Nomadskola. En lapplärarinnas upplevelser. Stockholm. 
104 S krivelse från lappfogdarna Hedbäck och Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 5/8 1937. LNNA, B 1:7, 
HLA; Brev från Gustav Park till Carl Lindhagen, 5/10 1938. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 38, SSA; 
Skrivelse från lappfogdarna Malmström och Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 17/10 1938. LNNA, B 1:8, 
HLA; Riksdagstryck 1939. Kungl. Maj:ts proposition nr 102, s 4-5 och 8-13; SET 1928:4, s 30-31; 1931:1, s 3-4; 
1932:3, s 21; 1935:1, s 6-8; 1935:4, s 32; 1937:1, s 6-8; 1938:4, s 33; Östersunds-Posten 2/1 1932; Henrysson & 
Flodin, s 44-45; Sjölin, s 128. Calleberg hade ett stort förtroende bland samerna och bland annat agerade Gustav 
Park för att denne skulle utses till ny nomadskolinspektör. Se till exempel: Brev från Gustav Park till Lars 
Rensund, 31/3 1933. Privatarkiv, Erik-Oscar Oscarsson. 
105 SFS 1938:479. Kungl. Maj.ts stadga angående nomadundervisningen; SOU 1960:41, s 42-43; Calleberg, s 
397-398; Henrysson & Flodin, s 38-41. Se även: SFS 1938:478. Kungl. Maj.ts instruktion for 
nomadskolinspektören. 
106 Riksdagstryck 1939. Kungl. Maj:ts proposition nr 102; Riksdagstryck 1939. Motioner i Andra kammaren, nr 
365; Riksdagstryck 1939. Statsutskottets utlåtande, nr 108; Riksdagstryck 1939. Riksdagens skrivelse nr 206; 
SET 1939:1, s 2 (citat); 1939:2, s 15; Sjölin, s 129. 
107 Riksdagstryck 1940. Kungl. Maj:ts proposition nr 285; Riksdagstryck 1940. Statsutskottets utlåtande, nr 219; 
Riksdagstryck 1940. Riksdagens protokoll, Första kammaren nr 35, s 96; Riksdagstryck 1940. Riksdagens 
skrivelse nr 395; SET 1939:4, s 26 och 29; 1940:4, s 31-32; Calleberg, s 402. Se även: Protokoll hållet vid 
sammanträde i Arvidsjaur den 12 och 13 december 1940 inför utredningsmannen för verkställande av 
överarbetning av 1930 års lapputrednings betänkande m.m. generaldirektören Lennart Berglöf med 
representanter för vissa lappbyar i riket, s 22. NLL, D I b:26, HLA. 
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108 Riksdagstryck 1941. Kungl. Maj:ts proposition nr 1:8, punkt 151; Riksdagstryck 1941. Motioner i Andra 
kammaren, nr 88; Riksdagstryck 1941. Statsutskottets utlåtande nr 8, punkt 152; Riksdagstryck 1941. Riksdagens 
skrivelse nr 8, punkt 150; Riksdagstryck 1942. Kungl. Maj:ts proposition nr 1:8, punkt 164; Riksdagstryck 1942. 
Statsutskottets utlåtande nr 8, punkt 160; Riksdagstryck 1942. Riksdagens protokoll, Andra kammaren nr 12, s 
61; Riksdagstryck 1942. Riksdagens skrivelse nr 8, punkt 155; Riksdagstryck 1943. Kungl. Maj:ts proposition nr 
1:8, punkt 174; Riksdagstryck 1943. Motioner i Andra kammaren, nr 233; Riksdagstryck 1943. Statsutskottets 
utlåtande nr 105; Riksdagstryck 1943. Riksdagens skrivelse nr 231; Riksdagstryck 1944. Kungl. Maj:ts 
proposition nr 1, Kapitalbudgeten: bilaga 6, punkt 8-9; Riksdagstryck 1944. Statsutskottets utlåtande nr 56, 
punkt 8-9; Riksdagstryck 1944. Riksdagens skrivelse nr 133, punkt 8-9; Riksdagstryck 1945. Kungl. Maj:ts 
proposition nr 1, Kapitalbudgeten: bilaga 6, punkt 9; Riksdagstryck 1945. Statsutskottets utlåtande nr 51, punkt 
9; Riksdagstryck 1945. Riksdagens skrivelse nr 153, punkt 9; Riksdagstryck 1946. Kungl. Maj:ts proposition nr 
1, Kapitalbudgeten: bilaga 7, punkt 14; Riksdagstryck 1946. Kungl. Maj:ts proposition nr 184, punkt 2; 
Riksdagstryck 1946. Statsutskottets utlåtande nr 63, punkt 10; Riksdagstryck 1946. Statsutskottets utlåtande nr 
98, punkt 2; Riksdagstryck 1946. Riksdagens skrivelse nr 133, punkt 10; Riksdagstryck 1946. Riksdagens 
skrivelse nr 217, punkt 2; Riksdagstryck 1947. Kungl. Maj:ts proposition nr 2, punkt 4; Riksdagstryck 1947. 
Kungl. Maj:ts proposition nr 291, punkt 3; Riksdagstryck 1947. Statsutskottets utlåtande nr 18, punkt 9; 
Riksdagstryck 1947. Statsutskottets utlåtande nr 223, punkt 3; Riksdagstryck 1947. Riksdagens skrivelse nr 22, 
punkt 9; Riksdagstryck 1947. Riksdagens skrivelse nr 421, punkt 3; SET 1940:4, s 31-32; Calleberg, s 402; 
Sjölin, s 129. 
109 SET 1941:4, s 30; 1942:1, s 3-4; 1942:2, s 17; 1942:3, s 25-26 och 30; 1943:1, s 4-6 (citat s 6); 1943:3, s 28; 
1945:1, s 8 och 14; 1945:2, s 20; 1945:3, s 26-27; 1946:1, s 7; 1946:2, s 9, 1947:4, s 31 och 33. 
110 SET 1945:1, s 4-5; 1958:1, s 3; Park (1947), s 231. Se även: SET 1941:3, s 20-21. 
111 Avskrift av ämbetsskrivelser från regeringen till domkapitlet i Luleå angående nomadskolväsendet i Luleå 
stift, 14/4 1944 och 20/4 1945. LNNA, E 111:16, HLA; Avskrift av ämbetsskrivelse från regeringen till 
domkapitlet i Luleå angående indragning av vistesskolorna med sommarkurs inom Karesuando 
nomadskoldistrikt, 16/5 1947. LNNA, E 111:17, HLA; Avskrift av skrivelse från nomadskolinspektör Axel 
Calleberg till regeringen, 12/6 1945. LNNA, E 111:16, HLA ; Riksdagstryck 1942. Kungl. Maj:ts proposition nr 
1:8, punkt 163; Riksdagstryck 1942. Statsutskottets utlåtande nr 8, punkt 159; Riksdagstryck 1942. Riksdagens 
skrivelse nr 8, punkt 154; Riksdagstryck 1943. Kungl. Maj:ts proposition nr 1:8, punkt 173 (citat s 346); 
Riksdagstryck 1943. Statsutskottets utlåtande nr 8, punkt 169; Riksdagstryck 1943. Riksdagens skrivelse nr 8, 
punkt 169; SFS 1943:378. Kungl. Maj.ts stadga angående fortsättningsskolor för nomadbarn; SOU 1960:41, s 
43; SET 1946:1, s 8; Henrysson & Flodin, s 56-57. 
112 Riksdagstryck 1950. Kungl. Maj:ts proposition nr 1:10, punkt 246; Riksdagstryck 1950. Statsutskottets 
utlåtande nr 8, punkt 238; Riksdagstryck 1950. Riksdagens skrivelse nr 8; SOU 1960:41, s 43-44; SET 1949:4, s 
33; Henrysson & Flodin, s 46 och 57-58. Ruongs utnämning 1945 till nomadskolinspektör efter Calleberg 
föregicks av en stark samisk opinionsyttring under ledning av Gustav Park till förmån för honom. Se: SET 
1945:2, s 15-16; 1945:3, s 26. 
113 Protokoll, hållet vid lagstadgat årssammanträde med Jokkmokks fjällappar, 6-7/2 1941. LNSA, A:2, HLA; 
Skrivelse från biskop Bengt Jonzon till lappfogde Malmström, 18/7 1942. LNSA, E:3, HLA; Skrivelse från 
lappfogde Hedbäck till lapptillsyningsmännen i Norrbottens norra lappfogdedistrikt, 21/7 1942. LNNA, B 1:12, 
HLA; Skrivelse från lappfogde Hedbäck till ordningsmännen Olof Tuuri och Johan Svonni, 21/7 1942. LNNA, 
B 1:12, HLA; Ds U 1973:2. Samernas Folkhögskola. Förslag avgivet av sameutredningen. Stockholm 1973, s 8; 
LETprofnummer 1904, s 3; Norra Västerbotten 29/10 1937; SET 1936:3, s 24; 1941:1, s 7; 1942:2, s 12 och 16-
17; 1942:3, s 26-29; 1942:4, s 39; Hellsten, Stig (1985), "Svenska Missionssällskapet Kyrkan och Samerna 
under 150 år", i Hellsten, Stig (red), Kyrkan och samerna. Umeå, s 20-25 och 28; Jonzon, Bror (1988), Bengt 
Jonzon, biskop i norr. Luleå, s 110-112; Wallmark, Lennart (1944), "Samernas Folkhögskola", i Bland Sveriges 
Samer. Stockholm, s 7; Wallmark, Lennart (1968a), "Bengt Jonzon och Sveriges samer", i Bland Sveriges 
Samer 1967-1968. Stockholm, s 21-24; Wallmark (1969), s 18-20; Wallmark, Lennart (1985), "Så började 
Folkhögskolan", i Hellsten, Stig (red), Kyrkan och samerna. Umeå, s 108-109. Se även: Det svenska samefolkets 
allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och efterskrift, s 73, 184 och 213. Lennart 
Wallmark var rektor vid Folkhögskolan 1942-1971. Under sin långa period som skolans rektor kom Wallmark 
att spela en framträdande roll, inte bara för Folkhögskolans verksamhet utan även för den samepolitiska 
rörelsen. Se: Hellsten, Stig (1971), "Tjugonio rektorsår", i Bland Sveriges Samer 1970-1971. Stockholm, s 15-
16; Norrländsk uppslagsbok. Band 4, s 280. 
114 S amernas Folkhögskola Sorsele. Luleå 1942, s 7; SET 1945:3, s 28; 1945:4, s 38; 1946:1, s 3-4; 1949:1, s 3-
4; Jonzon, Bror, s 112-113; Wallmark, Lennart (1947), "Samernas Folkhögskola. Något om dess uppkomst, 
syfte, arbetsform, ekonomi, elever samt några intryck efter de fyra första vinterkurserna", i Bland Sveriges 
Samer. Stockholm, s 34. 
115 "Sällskapets skolverksamhet", i Bland Sveriges Samer. Stockholm 1946, s 8-9. 
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116 SET 1941:3, s 19-20; 1942:2, s 12; 1942:3, s 27; 1942:4, s 39-40 (citat s 40); 1943:2, s 14-17; 1944:1, s 8-10; 
1944:2, s 17-18 och 22-25; 1945:1, s 1-2; 1945:2, s 17; 1947:1, s 5; 1952:3, s 22-23; 1953:3, s 2; Ds U1973:2, s 
9; Wallmark, Lennart (1949), "Samernas Folkhögskola, dess tillkomst och idé", i Bland Sveriges Samer 1948-
1949. Stockholm, s 19-20. 
117 SET 1943:3, s 31. Se även: SET 1943:1, s 2; Protokoll m.m. från samelandsmötet i Arvidsjaur den 26-27 
februari 1948, s 67-68. Folkhögskolans möjliga egenskap av plantskola för blivande sameledare framhölls också 
av biskop Jonzon i inbjudan till den första kursen vid Folkhögskolan. Se: Samernas Folkhögskola Sorsele, s 5. 
För betydelsen av och problemen som möter folkhögskolor med inriktning på utbildning av en etnisk minoritet 
och där även Samernas Folkhögskola tas upp, se: Paulston (1976), s 179-192; Paulston, Rolland G (1980), 
"Education as Anti-structure: non-formal education in social and ethnic movements", i Comparative Education 
1980(16), s 55-65. 
118 SET 1943:4, s 42; 1944:1, s 12; 1944:2, s 17-18; Ruong (1985), s 97 (citat). 
1,9 Stockholms-Tidningen 27/9 1943; 28/9 1943; 13/10 1943; Västerbottens Folkblad 15/11 1943; 23/11 1943; 
7/12 1943; 24/12 1943; 28/12 1943; 29/12 1943; 12/1 1944; 14/1 1944; 25/1 1944. Se även botanikern Sten 
Selanders kritik av nomadskolan och Gustav Parks bemötande av denna: SET 1948:4, s 32-33; Selander, Sten 
(1948), Lappland. Några sommarströvtåg. Stockholm, s 24-33. 
120 SET 1944:1, s 3; Stockholms-Tidningen 6/10 1943 (citat); Västerbottens Folkblad 18/11 1943; 30/11 1943; 
3/1 1944; 5/1 1944; 7/1 1944; 17/1 1944; 20/1 1944; 28/1 1944. Se även: Västerbottens Folkblad 11/12 1943; 
30/12 1943; 11/1 1944; 15/1 1944. 
121 Västerbottens Folkblad 18/11 1943; 24/11 1943; 3/1 1944. Se även: Västerbottens Folkblad 11./ 1 1944. 
122 Skrivelse från lappfogde Hedbäck till nomadskolinspektör Axel Calleberg, 29/1 1942. LNNA, B 1:12, HLA. 
Se även: Yttrande från lappfogde Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten angående nomadskolinspektörens 
framställning angående upphörande av vistesskolorna med sommarkurs inom Karesuando nomadskoldistrikt, 
19/2 1946. LNNA, B 1:16, HLA; Skrivelse från lappfogde Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 4/5 1949. 
LNNA, B 1:19, HLA; Skrivelse från lappfogde Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 5/2 1952. LNNA, B 1:20, 
HLA. 
123 S krivelse från Ragnar Sundberg till Lennart Wallmark, 1/11 1943. NLL, G XXVIL9, HLA. Trots detta tack
ade Sundberg ja till att ställa upp. Se: Skrivelser från Lennart Wallmark till Ragnar Sundberg, 27/10 1943 och 
5/11 1943. NLL, G XXVIL9, HLA. Se även: Skrivelse från Lennart Wallmark till Ragnar Sundberg, 19/2 1944. 
NLL, G XXVIL9, HLA; Utkast till svarsbrev från Ragnar Sundberg till Lennart Wallmark å akten, 15/3 1944. 
NLL, G XXVII:9, HLA. 
124 P. M. ang. statsrevisorernas anmärkning beträffande lägenhetsupplåtelser åt lappar, av Lennart Berglöf, 24/1 
1949, s 7-8. YK 1290:3, RA. 
125 Jonzon, Bengt (1944), "Kunskap och kärlek", i Bland Sveriges Samer. Stockholm, s 5-6; Jonzon, Bengt 
(1949), "Respekt för lapparna", i Bland Sveriges Samer 1948-1949. Stockholm, s 1-2; Redogörelse för 
Samernas Folkhögskola i Sorsele 1943-1944. Luleå 1944, s 6; "Svenska Missionssällskapet 1945", i Bland 
Sveriges Samer. Stockholm 1947, s 4; Wallmark (1944), s 11-12; Wallmark (1947), s 43-44; SET 1952:3, s 22-
23. 
126 SET 1943:3, s 31; 1943:4, s 41 (citat); 1945:2, s 17. 
127 Förslag till Stadgar för Sällskapet Lapska Odlingens Framtid, odaterat men troligen från 1944 (citat). NLL, G 
XXVII:9, HLA; SET 1944:2, s 19; 1945:1, s 3-4; Jonzon, Bror, s 114-117; Wallmark (1968a), s 25-27. 
128 SET 1941:4, s 33-34; Jernsletten, Regnor (1997), "Reindrift, samevenner og samisk etnopolitikk i Norden 
1945-1975", i Finstad, Bj0rn-Petter et.al. (red), Stat, religion, etnisitet: Rapport fra Skibotn-konferans en, 27.-29. 
mai 1996. Sâmi dutkamiid guovddås/Senter for samiske studier, Skriftserie - Nr. 4. Tromso, s 282-283; Müller-
Wille, Ludger (1977), "The 'Lappish Movement' and 'Lappish Affairs' in Finland and Their Relations to Nordic 
and International Politics", i Arctic and Alpine Research 1977(9), s 238; Nickul, Karl (1957), "Översikt över 
sameproblemen i Finland", i Nickul, Kalle, Nesheim, Asbjörn & Ruong, Israel (red), Såmiid dilit. Föredrag vid 
Den nordiska samekonferensen Jokkmokk 1953. Oslo, s 60-63; Nickul, Karl (1977), The Lappish Nation. 
Citizens of Four Countries. Bloomington, s 75-79; Otnes, s 174-181 och 207-209; Ruong (1985), s 94-95. Det 
var dessa tre organisationer som under 1950-talet tog initiativ till vad som skulle komma att bli Nordiska Same
rådet 1956. Såmiid Sasrvi omorganiserades 1951 och namnet ändrades då till Sâmi Saervi. SÄ och Såmi Saervi 
har haft en likartad utveckling genom att båda organisationerna omorganiserats från att främst ha varit inriktade 
på kulturella frågor och öppna för både samer och svenskar/norrmän till att bli renodlade samiska intresse
organisationer. Sâmi Sasrvi omorganiserades 1968 till Norgga Såmiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksförbund, 
NSR. Organisationen är öppen för alla samer, oavsett sysselsättning. Se: Stordahl (1982). 
129 SE T 1946:2, s 1-2. 
130 Jonzon, Bror, s 116-117; Ruong (1985), s 95. 
131 Handskriven skrivelse rörande Sällskapet Lapska Odlingens Framtid av Ragnar Sundberg, 14/4 1944. NLL, 
G XXVIL9, HLA. 
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132 Protokoll fört vid sällskapet Same-Ätnams allmänna sammankomst i Jokkmokk, 1/4 1947. LJA, E 11:16, 
ÖLA; SET 1949:2, s 18; 1950:1, s 8. 
133 P.M. för den lapska beskattningen, upprättad vid sammanträde mellan lappfogdarna i Norrbottens, 
Västerbottens och Jämtlands län skrivet av lappfogde Cederberg, 6/3 1929. LNNA, E 111:8, HLA; Yttrande från 
lappfogdarna Kangas och Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten över en av Gustav Park m.fl. gjord 
framställning i fråga om lapparnas beskattning, 17/3 1945. LNSA, B 1:9, HLA. 
134 Det svenska samefolkets allmänna landsmöte i Arvidsjaur den 4-7 oktober 1937. Protokoll och efterskrift, s 
75 och 218-219; Norra Västerbotten 30/4 1935. 
135 SOU 1942:41, s 148-151. 
136 SET 1942:3, s 24. 
137 P rotokoll, hållet vid möte i Arvidsjaur den 13-16 oktober 1942 inför utredningsmannen för överarbetning av 
1930 års lapputrednings betänkande m.m. generaldirektör Lennart Berglöf med representanter för lappbyarna i 
riket, s 32-34. NLL, D I b:27, HLA. 
138 SE T 1944:1, s 1-2. Se även: Skrivelse från Gustav Park till Lennart Berglöf, 31/1 1944. YK 1009:1, RA; Brev 
från Gustav Park till Carl Lindhagen, 23/6 1944. Carl Lindhagens arkivsamling, volym 38, SSA; Norrbottens-
Kuriren 10/5 1944; SET 1944:4, s 46-47. 
139 SOU 1922:10, s 71. 
140 Arjeplogs Häradsrätt, A 1:15, 9/2 1922, nr 18, TP; Arjeplogs Häradsrätt, A 1:15, 5/9 1922, nr 2, TP; Svea 
Hovrätts arkiv, 2:a huvudavdelningen. Inkomna handlingar, Besvär och ansökningar i kriminella mål, E II 
bl:99, Kriminella utslag nr 102 1923, RA; Svea Hovrätts arkiv, 2:a huvudavdelningen. Utslag i brottmål, B 
IV:22, Kriminella utslag nr 102 1923, RA. 
141 M almström (1948), s 6. 
142 Sven Hallströms arkivsamling, rättegångshandlingar, akt A 5710, FRAU; Hovrätten för Övre Norrland, Krim. 
utslag 1942, nr 113, 9/11 1942, HÖN; Nytt Juridiskt Arkiv. Avd. I 1944(71), s 117-121; SET 1942:1, s 8-9; 
1942:4, s 42. Se även handlingar i: Hovrätten för Övre Norrland, Akter till Krim utslag, nr 74, 12/5 1944, HÖN. 
143 Sven Hallströms arkivsamling, rättegångshandlingar, akt A 5710, FRAU. Se även: Skrivelse från Gustav Park 
till Lennart Berglöf, 27/11 1942. YK 1009:2, RA; Skrivelse från Gustav Park till ordningsmännen i lappbyarna i 
Västerbotten, 24/9 1943. LVA, E 1:29, HLA; Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med nomaderna i Grans 
och Rans lappbyar, 27/9 1943. LVA, E 1:29, HLA. 
144 Sven Hallströms arkivsamling, rättegångshandlingar, akt A 6292, FRAU; Hovrätten för Ö vre Norrland, Akter 
till Krim utslag, nr 74, 12/5 1944, HÖN; Hovrätten för Övre Norrland, Krim utslag, nr 74, 12/5 1944, HÖN. 
145 Nedre Justitierevisionen, utslagshandlingar 18/2 1946, nr 387, RA; Hovrätten för Övre Norrland, Krim utslag, 
nr 52, 21/4 1945, HÖN; Nytt Juridiskt Arkiv. Avd. I 1946(73), s 94-102. Se även vissa handlingar i: Sven 
Hallströms arkivsamling, rättegångshandlingar, akt A 5710, FRAU. 
146 Nedre Justitierevisionen, utslagshandlingar 18/2 1946, nr 387, RA; Hovrätten för Övre Norrland, Krim utslag, 
nr 52, 21/4 1945, HÖN; Nytt Juridiskt Arkiv. Avd. 11946(73), s 94-102. 
147 P. M. angående rättsförhållanden beträffande de lappländska vidderna i äldre och nyare tid och angående det 
s.k. lapprivilegiet, av lappfogde Kangas, januari 1940. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 26/2 1943, 
nr 44, RA. 
148 SE T 1945:2, s 21 
149 Skrivelse från Abmot Kuorak och Nils Erik Nilsson Kuoljok till Lappriksdagen i Arvidsjaur, 19/9 1943. YK 
1009:1, RA; Protokoll, hållet vid möte i Arvidsjaur den 22-24 september 1943 inför utredningsmannen för 
överarbetning av 1930 års lapputrednings betänkande m.m. generaldirektör Lennart Berglöf med representanter 
för lappbyarna i riket, s 10-14. YK 1009:2, RA; SET 1944:1, s 5-6. Se även: Skrivelse från Gustav Park till 
Lennart Berglöf, 31/1 1944. YK 1009:1. 
150 Skrivelser från lappfogde Gardham till Jonas Åhrén samt Nils Larsson, 17/8 1944. LJA, B 1:14, ÖLA; 
Skrivelse från lappfogde Wikman till Jonas Åhrén, 12/12 1950. LJA, B 1:20, ÖLA; Wikman, Åke (1957), 
"Fiske- och jakträtten i de lapska bosättningsområdena", i Nickul, Kalle, Nesheim, Asbjörn & Ruong, Israel 
(red), Såmiid dilit. Föredrag vid Den nordiska samekonferensen Jokkmokk 1953. Oslo, s 238-239. Även den 
tidigare renbeteslagstiftningen hade i Jämtland tolkats på ett mer positivt och inkluderande sätt. Alla samer an
sågs hajakt- och fiskerättigheter oavsett sysselsättning. Se: Thomasson (1990), s 799-800. 
151 Protokoll i hållet sammanträde med samer tillhörande Sirkas lappby i Jokkmokks socken, 26/12 1944. YK 
1009:1, RA; SET 1944:1, s 1-2; 1944:3, s 27-28; 1944:4, s 39-41 och 44; 1945:1, s 5-6. Park hade under några 
års tid efterlyst ett större moraliskt ansvar inom renskötseln och uppmanat renskötarna att agera enligt de gamla 
traditionella normerna baserade på ömsesidigt bistånd vilka tidigare hade varit rådande inom renskötseln. Han 
var rädd för att renskötseln annars riskerade ett moraliskt förfall. Renstölderna i Karesuando bekräftade de far
hågor Park kände. SET 1942:1, s 1-2; 1943:2, s 13-14. Till Parks besvikelse fick dock deputationen avslag på sin 
framställan: SET 1945:3, s 26. 
152 Norrbottens-Kuriren 26/1 1945; Västerbottens-Kuriren 26/1 1945; SET 1945:1, s 6 (citat, kursiverat i origi
nalet); Svenska Dagbladet 23/1 1945; 26/1 1945. 
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153 Skrivelse från Gustav Park med flera ombud för de renskötande samerna till regeringen angående rätten att 
tillhöra lappbyn, 22/1 1945. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 3/3 1961, nr 65, RA. Kursiverat av 
författaren. 
154 Skrivelse från Gustav Park med flera ombud för de renskötande samerna till regeringen angående rätten att 
tillhöra lappbyn, 22/1 1945. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 3/3 1961, nr 65, RA. Se även: SET 
1945:1, s 5-6; Svenska Dagbladet 23/1 1945; Västerbottens-Kuriren 25/1 1945. 
155 S ET 1945:1, s 2-3 (citat s 3). Se även till exempel: Svenska Dagbladet 26/1 1945. Bilden från audiensen inför 
kungen talar också ett tydligt symbolspråk, med den reslige monarken och det lilla minoritetsfolket. 
156 P. M. angående lapparnas beskattning, av lappfogde Malmström, 23/2 1945. LVA, F XIX:6, HLA; Protokoll 
vid sammanträde å länsstyrelsen i Östersund den 26-27 februari 1945 med representanter för länsstyrelserna i 
Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt lappadministrationen i dessa län. LNSA, B 1:9, HLA; 
Yttrande från lappfogdarna Kangas och Malmström till länsstyrelsen i N orrbotten över en av Gustav Park m.fl. 
gjord framställning i f råga om lapparnas beskattning, 17/3 1945. LNSA, B 1:9, HLA; Yttrande från lappfogde 
Johansson till länsstyrelsen i Västerbotten över kyrkoherde Parks m.fl. framställning rörande lapparnas taxering, 
22/12 1945. LVA, B 1:28, HLA; Yttrande från länsstyrelsen i Västerbotten till regeringen över en framställning 
från Gustav Park m.fl. rörande vissa frågor i samband med lapparnas beskattning, 5/4 1946. LVA, F XIX:6, 
HLA. Se även: Skrivelse från lappfogde Kangas till länsstyrelsen i Norrbotten, 28/2 1944. LNÖA, B 1:11, HLA; 
Yttrande från lappfogdarna Kangas och Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten över skrivelse från Mattias 
Kuoljok med flera jokkmokkslappar angående lindring i lapparnas skattskyldighet, 17/3 1945. LNSA, B 1:9, 
HLA; Skrivelse från lappfogde Johansson till länsstyrelsen i Västerbotten, 22/12 1945. LVA, B 1:28, HLA. 
157 Jämför: P. M. angående lapparnas beskattning, av lappfogde Malmström, 23/2 1945. LVA, F XIX:6, HLA; 
Yttrande från lappfogdarna Kangas och Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten över en av Gustav Park m.fl. 
gjord framställning i fråga om lapparnas beskattning, 17/3 1945. LNSA, B 1:9, HLA. 
158 Se till exempel: Norrbottens-Kuriren 28/6 1947; 30/7 1947; Norrländska Socialdemokraten 3/3 1948; SET 
1945:1, s 7 (citat); 1945:2, s 21-22; 1945:3, s 33-34; 1945:4, s 38-39; 1946:1, s 1-3; 1946:3, s 5-7; 1946:4, s 8. 
Skattefrågan berördes även av Park vid landsmötet 1948, någon diskussion i frågan förekom dock inte. För 
Parks synpunkter i skattefrågan och lappfogdarnas yttrande rörande denna punkt, se: Yttrande från lappfogdarna 
1 Norrbotten till länsstyrelsen i Norrbotten, 9/11 1948. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 31/3 1955, nr 
25, RA; Protokoll m.m.från samelandsmötet i Arvidsjaur den 26-27februari 1948, s 28-29 och 36-38. 
159 R iksdagstryck 1950. Riksdagens protokoll, Andra kammaren nr 14, s 25-26; Riksdagstryck 1950. Riksdagens 
protokoll, Andra kammaren nr 20, s 17-20. 
160 Protokoll fört vid landsmöte å Samernas Folkhögskola i Jokkmokk, 3-5/10 1950, s 18-19. Privatarkiv, Erik-
Oscar Oscarsson; Riksdagstryck 1951. Motioner i Andra kammaren, nr 116; Riksdagstryck 1951. 
Bevillningsutskottets betänkande nr 20; Riksdagstryck 1951. Riksdagens protokoll, Första kammaren nr 14, s 
120; Riksdagstryck 1951. Riksdagens protokoll, Andra kammaren nr 14, s 120-121; SET 1950:3, s 20; 1951:1, s 
2 och 4 (citat s 2). 
161 S ET 1946:3, s 2-3. 
162 Skrivelse från advokat Vilhelm Carlsson till lappfogde Hedbäck, 14/5 1946. LNNA, E I:la, HLA; 
Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 27/1 1956, nr 28, RA. 
163 För den tredje Suorvaregleringen, se: Handlingar i mål, Ans. D. 17/1943, Umeå tingsrätt, Miljödomstolen, 
Luleåkontoret arkiv; Handlingar i mål, Ans. A. 6/1953, Umeå tingsrätt, Miljödomstolen, Luleåkontoret arkiv. 
164 U tlåtande över en av kyrkoherden Gustav Park m.fl. i egenskap av ombud för lapparna i vissa lappbyar gjord 
framställning om ändring av renbeteslagen, av Lennart Berglöf, 31/5 1949, s 1-15. YK 1290:3, RA. Se även: 
Hedbäck, Erik (1957), "Renbeteslagens tillämpning i p raktiken", i Nickul, Kalle, Nesheim, Asbjörn & Ruong, 
Israel (red), Såmiid dilit. Föredrag vid Den nordiska samekonferensen Jokkmokk 1953. Oslo, s 198-201. 
165 Ib id, s 16. 
166 Ib id, s 15 
167 Ibid, s 15-23 (citat s 21). Se även Berglöfs utredning angående fiskerättsliga förhållanden: SOU 1952:13. 
Betänkande angående vissa fiskerättsliga förhållanden inom lappmarkerna samt tillgodogörandet av fisket i 
kronovatten därstädes och i Jämtlands län m.m. Stockholm 1952, s 183-194. 
168 Avskrift av beslut av regeringen angående tillstånd för 1946 års köttbesiktningskommitté att tillkalla vissa 
personer för överläggningar, 3/2 1947. LJA, E 1:2, ÖLA; Betänkande med förslag till reformering av renslakten 
m.m., s i-ii och 1-4. Sven Hallströms arkivsamling, rättegångshandlingar, akt A 9345, FRAU; Riksdagstryck 
1937. Kungl. Maj:ts proposition nr 188, s 61-62; SFS 1937:313. Lag angående slakt av husdjur. 
169 SET 1924:1, s 2-6; Umeå Nya Tidning 21/9 1915. Se även till exempel: Avskrift av P. M. angående 
bedövningsmetoder vid slakt och deras användbarhet för renslakten, av D. Grimfeldt, 12/7 1935. LNNA, F XI:4, 
HLA; Skrivelse från lappfogde Cederberg till länsstyrelsen i Västerbotten, 24/8 1935. LVA, B 1:14, HLA; 
Skrivelse från lappfogde Gardham till länsstyrelsen i Jämtland, 12/7 1938. LJA, B 1:8, ÖLA; Skrivelse från 
lappfogdarna i Norrbotten till länsstyrelsen i Norrbotten, 1/11 1938. LNNA, B 1:8, HLA; Skrivelse från Martin 
Nordfjäll till lappfogde Gardham, 30/10 1939. LJA, E 11:15, Ö LA; Skrivelse från lappfogde Johansson till 
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länsstyrelsen i Västerbotten, 15/4 1940. LVA, B 1:19, HLA; Skrivelse från lappfogdarna i Norrbotten till 
länsstyrelsen i Norrbotten, 11/4 1940. NLL, D I b:25, HLA; Skrivelse från lappfogdarna i Norrbotten till 
länsstyrelsen i Norrbotten, 25/7 1940. LNNA, B 1:10, HLA; Avskrift av skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten 
till Kungl. Medicinalstyrelsen, 31/7 1940. LNNA, E 111:14, HLA; Skrivelse från lappfogde Gardham till 
länsstyrelsen i Jämtland, 17/7 1942. LJA, B 1:12, ÖLA; P.M. angående klassificering av renkött, av lappfogde 
Gardham, 8/9 1942. LJA, B 1:12, ÖLA; Riksdagstryck 1937. Kungl. Maj:ts proposition nr 188, s 40-49; 
Härjedalen 9/10 1939, 16/10 1939 och 25/10 1939; SET 1924:4, s 34; 1925:1, s 5-6; 1927:1, s 3; 1939:4, s 30-
32. 
170 Ä ven slaktning med enbart hjärtstick utan föregående bedövning förekom på sina håll i Norrbotten och denna 
metod förkastades helt av kommittén. 
171 Betänkande med förslag till reformering av renslakten m.m., s 5-53. Sven Hallströms arkivsamling, 
rättegångshandlingar, akt A 9345, FRAU. För länsstyrelsernas och lappfogdarnas remissyttranden över betän
kandet, se: Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/4 1950, nr 60, RA. 
172 Mörkenstam, Ulf (1999a), "Nackstick och kastrering medelst bitning: Detaljernas betydelse i offentlig 
politik", i Kunskapens väsen. En vänbok till Peter Strandbrink. Stockholm, s 59-63. Mörkenstams analys berör 
en utredning om slakt och kastrering av ren från 1963, men den är lika giltig för köttbesiktningskommitténs 
betänkande. Jämför: SOU 1963:75. Slakt och kastrering av ren jämte andra djurskyddsfrågor. Stockholm 1963. 
173 För protokollsutdrag från dessa möten, se: Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/4 1950, nr 60, RA. 
Se även: Avskrift av skrivelse från Jonas Henriksson Valkeapää med flera renskötare i Sirkas lappby till 
lappfogde Malmström, 16/2 1948. Bilaga till: Skrivelse från Ethel Lindgren-Utsi till Lennart Berglöf, 21/2 1948. 
YK 1290:3, RA; Norrbottens-Kuriren 7/2 1948; Norrländska Socialdemokraten 26/2 1948. Renskötarna i Jämt
land hördes först efter landsmötet, se: Protokoll, hållet vid sammanträde med ombud för lappbyarna i Jämtlands 
län m.fl. inför landshövdingen i länet angående 1946 års köttbesiktningskommittés "Betänkande med förslag till 
reformering av renslakten m.m.", 1/3 1948. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/4 1950, nr 60, RA; 
Jämtlands Tidning 2/3 1948; Östersunds-Posten 1/3 1948. Se även: Yttrande från Mittådalens Renavelsförening 
över 1946 års köttbesiktningskommittés betänkande rörande reformering av renslakten, 29-30/12 1947. 
Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/4 1950, nr 60, RA. 
174 Norrbottens-Kuriren 16/2 1948; SET 1947:3, s 26; 1947:4, s 28 och 34. Se även: Dagens Nyheter 26/2 1948; 
Norra Västerbotten 26/2 1948; Stockholms-Tidningen 25/2 1948; 26/2 1948; Rensund (1986), s 132. 
175 Protokoll m.m. från samelandsmötet i Arvidsjaur den 26-27 februari 1948, s 9-14; Dagens Nyheter 27/2 
1948. Liksom vid rättegångarna under 1930- och 1940-talet tog Park hjälp av Umeåadvokaten Sven Hallström i 
arbetet inför, under och efter landsmötet. Det var bland annat en notarie vid Hallströms advokatbyrå, Woldemar 
Krüger, som fungerade som sekreterare vid mötet och Hallström själv arbetade med att sammanställa mötets 
handlingar inför tryckningen. Se: Sven Hallströms arkivsamling, rättegångshandlingar, akt A 9345, FRAU. 
176 Protokoll m.m. från samelandsmötet i Arvidsjaur den 26-27februari 1948, s 14-38 (citat s 30). Se även s 5-7; 
Norra Västerbotten 27/2 1948; Norrbottens Allehanda 27/2 1948; Norrländska Socialdemokraten 27/2 1948; 
Svenska Dagbladet 27/2 1948; Västerbottens Folkblad 27/2 1948; Västerbottens-Kuriren 27/2 1948; Park 
(1957), s 216-217. 
177 Protokoll m.m. från samelandsmötet i Arvidsjaur den 26-27februari 1948, s 34. 
178 Ibid, s 38-54 och 60-86; Dagens Nyheter 27/2 1948; 28/2 1948; Norra Västerbotten 28/2 1948; 1/3 1948; 
Norrbottens Allehanda 27/2 1948; 28/2 1948; Norrbottens-Kuriren 27/2 1948; 28/2 1948; Norrländska 
Socialdemokraten 27/2 1948; 28/2 1948; Svenska Dagbladet 28/2 1948; Västerbottens-Kuriren 27/2 1948; 28/2 
1948. Även Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund uttalade sig för att nacksticket skulle fa bibehållas vid 
hemmaslakt, se: Yttrande från Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund till jordbruksministern, 11/3 1948. 
YK 1290:3, RA. 
179 Protokoll m.m. från samelandsmötet i Arvidsjaur den 26-27 februari 1948, s 35-36, 67-68, 74-78 och 88 
(citat s 75); Norrbottens Allehanda 28/2 1948; Norrbottens-Kuriren 28/2 1948; 4/3 1948; Norrländska 
Socialdemokraten 27/2 1948; 28/2 1948; Svenska Dagbladet 28/2 1948. 
180 N orrländska Socialdemokraten 2/3 1948. 
181 Protokoll m.m. från samelandsmötet i Arvidsjaur den 26-27 februari 1948, s 3-4 och 42 (citat s 3); Norra 
Västerbotten 4/3 1948; Norrbottens Allehanda 27/2 1948; Norrbottens-Kuriren 27/2 1948; Norrländska 
Socialdemokraten 2/3 1948; SET 1948:1, s 2 och 8; Stockholms-Tidningen 27/2 1948; Svenska Dagbladet 27/2 
1948; Västerbottens-Kuriren 27/2 1948; Sjölin, s 174. 
182 Norra Västerbotten 4/3 1948; Norrländska Socialdemokraten 27/2 1948; 2/3 1948; Svenska Dagbladet 27/2 
1948-
183 Skrivelse från lappfogde Gardham till länsstyrelsen i Jämtland, 9/10 1948. LJA, B 1:18, ÖLA. 
184 N orra Västerbotten 27/2 1948; Stockholms-Tidningen 1/3 1948; Västerbottens-Kuriren 27/2 1948. 
185 D agens Nyheter 6/4 1948. Se även: Expressen 2/1 1948. 
186 S krivelse från Gustav Park med flera till regeringen, 15/3 1948. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 
28/4 1950, nr 60, RA; Brev från Gustav Park till Sven Hallström, 23/3 1948. Sven Hallströms arkivsamling, 
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rättegångshandlingar, akt A 9345, FRAU; SET 1948:2, s 16. Se även: Protokoll m.m. från samelandsmötet i 
Arvidsjaur den 26-27februari 1948, s 8 och 77. 
187 Yttrande från lappfogdarna i Norrbotten till länsstyrelsen i Norrbotten, 9/11 1948. Jordbruksdepartementets 
arkiv, konseljakter 31/3 1955, nr 25, RA. Se även: Yttrande av länsstyrelsen i Norrbotten till 
jordbruksdepartementet över en framställning från Gustav Park m.fl. om verkställande av utredning rörande 
behovet av en juridiskt utbildad sameombudsman m.m., 22/12 1948. Jordbruksdepartementets arkiv, 
konseljakter 31/3 1955, nr 25, RA. 
188 Yttrande från lappfogde Gardham till länsstyrelsen i Jämtland, 30/10 1948. Jordbruksdepartementets arkiv, 
konseljakter 31/3 1955, nr 25, RA; Yttrande från lappfogdarna i Norrbotten till länsstyrelsen i Norrbotten, 9/11 
1948. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 31/3 1955, nr 25, RA; Utlåtande från länsstyrelsen i Jämtland 
till regeringen över förslag om utredning rörande anställande av en lappombudsman m.m., 15/11 1948. 
Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 31/3 1955, nr 25, RA; Yttrande från lappfogde Johansson till 
länsstyrelsen i Västerbotten, 14/12 1948. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 31/3 1955, nr 25, RA; 
Yttrande från länsstyrelsen i Västerbotten till regeringen över en framställning från Gustav Park med flera 
rörande anställandet av en ombudsman för lapparna med mera, 21/12 1948. Jordbruksdepartementets arkiv, 
konseljakter 31/3 1955, nr 25, RA. 
189 Avskrift av beslut av regeringen angående ansökan av svenska samernas riksförbund om medel för 
anställande av en juridisk ombudsman, 31/3 1955. LJA, E 1:3, ÖLA. Tanken på en sameombudsman fanns trots 
avslaget kvar och 1962 fick SSR ett positivt besked i samma fråga, varför en sameombudsman tillsattes samma 
år. 
190 Handlingar rörande bykassornas användning till kostnader i samband med landsmötet samt tryckningen av 
protokollet. NLL, D I b:35, HLA; Skrivelser från Gustav Park till ordningsmännen i lappbyarna, 16/8 1949. 
LVA, E 1:39, HLA; Skrivelse från lappfogde Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 5/9 1949. LNNA, B 1:19, 
HLA; Länsstyrelsens i Norrbottens län resolution i ärende rörande tillstånd att disponera medel ur 
lappbykassorna, 19/9 1949. LNNA, E 111:18, HLA; Skrivelse från lappfogde Wikman till länsstyrelsen i 
Jämtland, 4/8 1950. LJA, B 1:20, ÖLA. Problemen för renskötarna att fa utnyttja bykassorna fick Park att agera 
för att de skulle erhålla en större kontroll över byns egna medel. Se: SET 1949:2, s 18; 1949:4, s 36. 
191 S krivelse från lappfogde Gardham till ordningsmännen Lars Johansson och Jonas Nilsson, 22/9 1937. LJA, B 
1:7, ÖLA. Även Sirkas lappby beslutade efter landsmötet 1937 att ombuden skulle fa en viss ersättning från 
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Bilagor 

Bilaga 1. Lappbyarna under undersökningsperioden med föränd
ringar fram till idag 

Norrbottens län 

Fjällappbyar 

Karesuando Könkämä 
Lainiovuoma 

Jukkasjärvi Saarivuoma 
Talma 
Rautasvuoma (heter idag Gabnâ) 
Kaalasvuoma (heter idag Laevâs) 

Gällivare Norrkaitum (heter idag Giijis) 
Mellanbyn (heter idag Bäste) 
Sörkaitum 

Jokkmokk Sirkas 
Jåkkåkaska (bildades 1945 genom att den bröts ur Sirkas och Tuorpon) 
Tuorpon 

Arjeplog Luokta-Mavas 
Semisjaur-Njarg 
Aijeplog (heter sedan 1946 Svaipa) 

Skogslappbyar 

Jukkasjärvi Vittangi 

Gällivare Gällivare 

Jokkmokk Jokkmokk (delades 1945 i två nya lappbyar, Serri och Udtja) 

Aijeplog Ståkke 
Maskaure 

Arvidsjaur Malmesjaur (upplöstes 1946 och delades mellan Udtja och Östra Kikkejaure) 
Östra Kikkejaure 
Västra Kikkejaure 
Mausjaure 
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Västerbottens län 

Fjällappbyar 

Gran 
Ran 
Umbyn (heter idag Ubmeje) 
Vapsten 
Vilhelmina norra 
Vilhelmina södra 

Skogslappbyar 

Malå 

Jämtlands län 

Fjällappbyar 

Fro st viken norra 
Frostviken mellersta (heter idag Ohredahke) 
Frostviken södra (heter idag Raedtievaerie) 

Hotagen (heter idag Jiingevaerie) 
Offerdal (heter idag Jovnevaerie) 
Sösjö (heter idag Njaarke) 
Kall 

Tåssåsen 
Handölsdalen 
Anariset (sedan 1947 sammanslagen med Tåssåsen) 
Tranris (sedan 1962 sammanslagen med Handölsdalen) 

Mittådalen 
Tännäs (heter idag Ruvhten) 
Idre (Dalarna) 

Jag har i förteckningen valt att inte ta med de så kallade koncessionslappbyarna, då dessa 
inte berörs i avhandlingen. 
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Bilaga 2. Antalet renar i Sverige 1911-1964 

År Norrbottens län Västerbottens län Jämtlands län Totalt 

1911 170.708 77.064 26.823 274.595 
1921 116.979 28.509 16.089 161.577 
1925 192.578 32.316 13.361 238.255 
1928 176.455 31.026 17.161 224.642 
1931 225.529 32.572 23.146 281.247 
1934 191.377 32.572 27.670 251.619 
1937 107.489 44.121 20.279 171.889 
1940 104.955 30.972 20.471 156.398 
1944 114.073 32.087 21.077 167.237 
1947 123.610 26.394 19.880 169.884 
1951 167.257 24.825 25.975 218.057 
1955 196.907 26.094 26.597 249.598 
1959 148.061 34.358 24.929 207.348 
1961 151.670 34.616 23.824 210.110 
1964 147.718 30.073 23.537 201.328 

Källor: Renantalets växlingar. LNNA, F XI:8, HLA; SET 1921:4, s 27; SOU 1966:12. Renbetesmarkerna. 
Stockholm 1966, s 262. 

De mätår som utvalts är företrädesvis de år då renräkningar genomfördes i något eller några 
av länen. Detta för att erhålla mer säkra nivåer på renantalet. 
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Bilaga 3. Lappfogdarna i Sverige 1885-19711 

I förteckningen över lappfogdarna har endast de som tillförordnats till tjänsten tagits med. 
Personer som tjänstgjort som lappfogdar under kortare vikariat har därmed utelämnats om de 
inte senare erhållit förordnanden. Även den extra lappfogdetjänsten med uppgift att arbeta 
med vattenregleringsfrågor vilken tillsattes i Norrbotten 1961 har utelämnats i förteckningen. 

Distrikt och namn Tillträdde Född Utbildning och yrkesmässig bakgrund 

Norrbottens län 
Frans Forsström 1890 1845 
Julius Hultin 1897 1856 
Johan Olof Holm 1915 1877 

Norrbottens norra 
Johan Olov Holm 1916 1877 
Ragnar Pappila 1929 1897 
Erik Hedbäck 1932 1905 

Börje Pekkari 1968-1971 1932 

Norrbottens södra 
Claes Österberg 1916 1882 
Erik Malmström 1932 1907 

Böije Pekkari 1961 1932 

Per Lithander 1961-1971 1922 

Se ovan 
Kansliexamen, biträdande lappfogde från 1925 
Född i Finland, fil kand-examen 1928, biträdande 
lappfogde i Norrbotten 1929. 
Se nedan 

Fil lic-examen, vissa utredningsuppdrag 1911-1915 
Tjänstgjort som landskontorist och landsfiskal, bi
trädande lappfogde 1930. Innehade periodvis lapp
fogdesysslan i södra distriktet 1930-1931. 
Distriktsåklagarexamen, tjänstgjort som landsfiskal. 
Lappfogdeassistent från 1959. 
Se nedan 

Norrbottens östra 
Ragnar Pappila 
Edvin Kangas 

Per Lithander 

Börje Pekkari 
Bror Ej demo 

1932-1935 1897 Se ovan 
1937 1900 Jur kand-examen 1930, tingstjänstgöring 1930-

1933. Började tjänstgöra som lappfogdeassistent 
1933. 

1960 1922 Bland annat arbetat som landskanslist och lands
kontorist vid länsstyrelsen i Västerbotten. Blev 
lappfogdeassistent där 1957. 

1961 1932 Se ovan 
1964-1971 1919 Senedan 

428 



Distrikt och namn Tillträdde Född Utbildning och yrkesmässig bakgrund 

Västerbottens län 
Fredrik Burman 1896 1862 

Peder Holm 1906 1873 
Erik Bergström 1915 1888 

Gustaf Lindström 1920 1871 

Hans Cederberg 1928 1900 

Hilding Johansson 1936 1890 
Hilding Ritzén 1953 1904 

Börje Pekkari 1964 1932 
Göran Lundvall 1969-1971 1932 

Jämtlands län 
Adolf Suwe 1885 1849 
Alarik Dalqvist 1896 1865 

Patrik Adolf 1897 1864 
Brännström 
Axel Frändén 1899 1868 

Abraham Staaff 1905 1864 
Waldemar Gardham 1930 1889 

Åke Wikman 

Bror Ej demo 

Iwan Lundberg 

Kronolänsman, blev invald i Andra kammaren för 
lantmannapartiet 1902, politisk vilde 1903-1905 
Tjänstgjort som e o landskanslist och kronolänsman 
Fil dok i zoologi, deltog i en rad utredningsarbeten 
rörande samiska frågor åren före han utsågs till 
lappfogde. Övergick till tjänsten som nomadskol
inspektör efter lappfogdetjänsten 
Tjänstgjort som landskanslist, kronolänsman och 
landsfiskal 
Extra jägmästare, tjänstgjorde som biträdande lapp
fogde i länet från 1925 
Tjänstgjort som landskanslist och landsfiskal 
Tjänstgjort som landsfiskal. Började vikariera som 
lappfogde redan 1941 
Se ovan 
Böljade tjänstgöra som lappfogdeassistent i Jämt
land 1961. Året därpå övergick han till tjänstgöring 
som assistent i Västerbotten. 

Kronolänsman 
Hovrättsexamen, vice häradshövding, blev krono
fogde i Jämtland och senare Västerbotten efter sin 
lappfogdetjänst 
Auditor 

Hovrättsexamen, extra länsnotarie och extra ordina
rie hovrättsnotarie. Landskanslist från 1902 
Kronolänsman och landsfiskal 
Tjänstgjort som präst och var även reservofficer, 
var biträdande lappfogde i Jämtland 1928-1929. 
Hette tidigare Waldemar Nilsson, tog 1932 namnet 
Gardham. 
Landsfiskal. Lappfogdeassistent i länet från 1947. 
Övergick efter sin lappfogdetjänst till att arbeta som 
konsulent hos Vattenfall. 
Bakgrund som officer. Lappfogdeassistent i Norr
botten från 1947. Vikarierade tillfälligt som lapp
fogde i Jämtland under 1949. 

1964-1971 1926 Var landsfiskalsaspirant när han började tjänstgöra 
inom lappväsendet i Jämtland. Vikarierade som 
lappfogde vissa perioder redan från och med 1953. 
Började tjänstgöra som lappfogdeassistent i 1954. 

1949 

1958 

1917 

1919 

1 S krivelse från länsstyrelsen i Jämtland till regeringen, 10/1 1896. Civildepartementets arkiv, konseljakter 24/1 
1896, nr 80, RA; Skrivelse från länsstyrelsen i Jämtland till regeringen, 26/1 1899. Civildepartementets arkiv, 
konseljakter 10/2 1899, nr 40, RA; Skrivelse från länsstyrelsen i Jämtland till regeringen, 17/11 1899. 
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Civildepartementets arkiv, konseljakter 30/11 1899, nr 45, RA; Skrivelse från länsstyrelsen i Västerbotten till 
regeringen, 31/10 1914. Civildepartementets arkiv, konseljakter 19/11 1914, nr 2, RA; P.M. angående 
lappfogdar, 23/1 1924. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 20/1 1928, nr 31, RA; Avskrift av beslut av 
regeringen angående anställande av biträde åt lappfogden i Västerbotten, 17/7 1925. LVA, E 1:9, HLA; 
Skrivelse från länsstyrelsen i Västerbotten till regeringen, 21/5 1928. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 
8/6 1928, nr 29, RA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen, 1/6 1929. Socialdepartementets 
arkiv, konseljakter 27/6 1929, nr 75, RA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen, 17/6 1929. 
Socialdepartementets arkiv, konseljakter 27/6 1929, nr 76, RA; Skrivelse från länsstyrelsen i Västerbotten till 
regeringen, 21/5 1930. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 25/7 1930, nr 17, RA; Utdrag av protokoll, 
hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 15/7 1932. LNNA, E 111:10, HLA; Utdrag av protokoll, hållet inför 
länsstyrelsen i Norrbottens län, 26/1 1933, §§ 1-3. LNNA, E 111:10, HL A; Utdrag av protokoll, hållet inför 
länsstyrelsen i Norrbottens län, 22/2 1935. LNNA, E 111:11, HLA; Styrkt tjänsteförteckning för Edvin Kangas, 
7/5 1936. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 26/6 1936, nr 51, RA; Tjänstgöringsbetyg från länsstyrelsen i 
Norrbotten för Erik Malmström respektive Erik Hedbäck, 4/6 1937. Socialdepartementets arkiv, konseljakter 
25/6 1937, nr 15, RA; Skrivelse från landsfiskalen i Gellivare distrikt till lappfogde Hedbäck, 3/3 1939, LNNA, 
E 111:13, HLA; Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 2/10 1942. LNÖA, E:5, HLA; V. 
P. M. angående biträdande lappfogde- och skogslappfogdebefattningarna i Norrbottens län, av lappfogde 
Kangas, 29/12 1942. LNÖA, B 1:9, HLA; Skrivelse från lappfogde Hedbäck till landsfiskalen Sven Waara-
Grape, 22/11 1945. LNNA, B 1:15, HLA; Odaterad tablå över meriterna för sökande till lappfogdetjänsten i 
Jämtland 1949. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 11/3 1949, nr 46, RA; Skrivelse från 
lappfogdeassistent Åke Wikman till regeringen, 28/2 1949. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 11/3 
1949, nr 46, RA; Tjänstgöringsbetyg från länsstyrelsen i Norrbotten för Bror Ejdemo, 20/1 1949. 
Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 11/3 1949, nr 46, RA; Avskrift av skrivelser från 
jordbruksdepartementet till länsstyrelsen i J ämtland, 11/12 1953, 12/2 1954 och 26/5 1954. LJA, E 1:3, Ö LA; 
Styrkt meritförteckning av Per Lithander, 20/6 1961. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 24/11 1961, nr 
41, RA; Styrkt merit- och tjänsteförteckning av Börje Pekkari, 18/12 1961. Jordbruksdepartementets arkiv, 
konseljakter 9/3 1962, nr 33, RA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till Börje Pekkari, 7/7 1961. LNSA, 
E:9, HLA; Sf 1991:9, s 11; Anrick, Carl-Julius (1933), "Erik Bergström f", i Svenska turistföreningens årsskrift 
1933. Stockholm, s 360-361; Blomstedt, s 169-170, 252, 367-368 och 447; Gullberg, Hjalmar & Uggla, Torsten 
(1904), Landsstatsmatrikel II. Stockholm, s 26, 62-63, 66-67, 135 och 140-141; Gullberg & Uggla (1913), s 49, 
63-64, 96, 127, 133 och 268; Landsstatsmatrikel 1933, s 460-461, 482 och 500; Landsstatsmatrikel 1942, s 101, 
130, 165, 170-171, 232, 280; Landsstatsmatrikel 1963. Stockholm 1963, s 144-145 och 234; Norberg, Anders, 
Tjerneld, Andreas & Asker, Björn (1992), Tvåkammarriksdagen 1867-1970. Ledamöter och valkretsar. Band 5. 
Stockholm, s 344; Norra Västerbotten 26/3 1936; Norrbottens-Kuriren 31/1 1933; 22/2 1935; 25/2 1935; SET 
1933:1, s 3-4; Svenskt porträttgalleri IX. Kungl. Maj.ts befallnings hafvande med landsstaten. Stockholm 1908, s 
216, 224-226, 233 och 235; Sveriges Statskalender för år 1886 utgifven efter Kongl. Maj.ts nådigaste 
förordnande af dess vetenskaps-akademi. Stockholm 1885, s 202; Sveriges Statskalender för år 1891 utgifven 
efter Kongl. Maj. ts nådigaste förordnande af dess vetenskaps-akademi. Stockholm 1890, s 208; Sveriges 
Statskalender för skottåret 1892 utgifven efter Kongl. Maj.ts nådigaste förordnande af dess vetenskaps-akademi. 
Stockholm 1891, s 208; Sveriges Statskalender för skottåret 1896 utgifven efter Kongl. Maj. ts nådigaste 
förordnande af dess vetenskaps-akademi. Stockholm 1895, s 216; Sveriges Statskalender för år 1897 utgifven 
efter Kongl. Maj. ts nådigaste förordnande af dess vetenskaps-akademi. Stockholm 1896, s 216; Sveriges 
Statskalender för år 1898 utgifven efter Kongl. Maj. ts nådigaste förordnande af dess vetenskaps-akademi. 
Stockholm 1897, s 220 och 222; Sveriges Statskalender för år 1900 utgifven efter Kongl. Maj. ts nådigaste 
förordnande af dess vetenskaps-akademi. Stockholm 1899, s 223; Sveriges Statskalender för år 1906 utgifven 
efter Kungl. Maj. ts nådigaste förordnande af dess vetenskapsakademi. Uppsala och Stockholm 1906, s 232; 
Sveriges Statskalender för skottåret 1908 utgifven efter Kungl. Maj.ts nådigaste förordnande af dess 
vetenskapsakademi. Uppsala och Stockholm 1908, s 242; Sveriges Statskalender för året 1915 utgiven efter 
Kungl. Maj.ts nådigaste förordnande av dess vetenskapsakademi. Uppsala och Stockholm 1915, s 338; Sveriges 
Statskalender för skottåret 1916 utgiven efter Kungl. Maj. ts nådigaste förordnande av dess vetenskapsakademi. 
Uppsala och Stockholm 1916, s 352; Sveriges Statskalender för året 1917 utgiven efter Kungl. Maj.ts nådigaste 
förordnande av dess vetenskapsakademi. Uppsala och Stockholm 1917, s 355; Sveriges Statskalender för året 
1921 utgiven efter Kungl. Maj. ts nådigaste förordnande av dess vetenskapsakademi. Uppsala och Stockholm 
1921, s 363; Sveriges Statskalender för året 1929 utgiven efter Kungl. Maj. ts nådigaste förordnande av dess 
vetenskapsakademi. Uppsala och Stockholm 1929, s 395; Sveriges Statskalender för året 1930 utgiven efter 
Kungl. Maj.ts nådigaste förordnande av dess vetenskapsakademi. Uppsala och Stockholm 1930, s 394 och 397; 
Sveriges Statskalender för året 1934 utgiven efter Kungl. Maj.ts nådigaste förordnande av dess 
vetenskapsakademi. Uppsala och Stockholm 1934, s 416; Sveriges Statskalender för skottåret 1936 utgiven efter 
Kungl. Maj. ts nådigaste förordnande av dess vetenskapsakademi. Uppsala och Stockholm 1936, s 425; Sveriges 
Statskalender för året 1937 utgiven efter Kungl. Maj. ts nådigaste förordnande av dess vetenskapsakademi. 
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Uppsala och Stockholm 1937, s 435; Sveriges Statskalender för året 1939 utgiven efter Kungl. Maj.ts nådigaste 
förordnande av dess vetenskapsakademi. Uppsala och Stockholm 1939, s 451; Sveriges Statskalender för året 
1950 utgiven efter Kungl. Maj. ts nådigaste förordnande av dess vetenskapsakademi. Uppsala och Stockholm 
1950, s 1000; Sveriges Statskalender för året 1951 utgiven efter Kungl Maj. ts nådigaste förordnande av dess 
vetenskapsakademi. Uppsala och Stockholm 1951, s 1032; Sveriges Statskalender för året 1953 utgiven efter 
Kungl. Maj.ts nådigaste förordnande av dess vetenskapsakademi. Uppsala och Stockholm 1953, s 391; Sveriges 
Statskalender för året 1954 utgiven efter Kungl. Maj. ts nådigaste förordnande av dess vetenskapsakademi. 
Uppsala och Stockholm 1954, s 1094; Sveriges Statskalender för året 1959 utgiven efter Kungl. Maj. ts 
nådigaste förordnande av dess vetenskapsakademi. Uppsala och Stockholm 1959, s 1051; Sveriges 
Statskalender för skottåret 1960 utgiven efter Kungl. Maj. ts nådigaste förordnande av dess vetenskapsakademi. 
Uppsala och Stockholm 1960, s 1047; Sveriges Statskalender 1961 utgiven efter Kungl. Maj. ts nådigaste 
förordnande av dess vetenskapsakademi. Uppsala och Stockholm 1961, s 1065; Sveriges Statskalender 1962 
utgiven efter Kungl. Maj. ts nådigaste förordnande av dess vetenskapsakademi. Uppsala och Stockholm 1962, s 
1038; Sveriges Statskalender 1963 utgiven efter Kungl. Maj.ts nådigaste förordnande av dess 
vetenskapsakademi. Uppsala och Stockholm 1963, s 1043; Sveriges Statskalender för skottåret 1964 utgiven 
efter Kungl. Maj. ts nådigaste förordnande av dess vetenskapsakademi. Uppsala och Stockholm 1964, s 883; 
Sveriges Statskalender 1966 utgiven efter Kungl. Maj. ts nådigaste förordnande av dess vetenskapsakademi. 
Uppsala och Stockholm 1966, s 841-842; Sveriges Statskalender 1969 utgiven efter Kungl. Maj. ts nådigaste 
förordnande av dess vetenskapsakademi. Uppsala och Stockholm 1969, s 868; Vem är Vem? Norrlandsdelen. 
Stockholm 1950, s 133. 
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Bilaga 4. Två indikatorer på omfattningen av lappfogdarnas arbete2 

År Norrbottens Norrbottens Norrbottens Västerbottens Jämtlands län 
norra distrikt södra distrikt östra distrikt län 
S R S R S R S R S R 

1916 217 283 106a 93a 857 265b 163 
1917 320 258 235 153 870 254b 106 
1918 455 252 329 122 825e 288b 122 
1919 495 210 379 150 1611 343b 98 
1920 528 246 827d 141d 270b 88 
1921 855 263 259b 122 
1922 1032 254 919 190 300b 137 
1923 968 257e 191 273b 136 

1932 1091 170 1623 183 2409 169 1193 101f 

1933 1342 183 1611 134 3163 132 1308 106f 

1934 1585 176 1896 207 3363 138 1600 130 
1935 2149 173 1754 171 3685 134 1720 128 
1936 4235 130 1919 116 
1937 420g 96g 5102 147 2004 112 
1938 1533 99h 2539 133 5464 159 2005 108 
1939 1650 131 2175 149 5811 153 
1940 1544 140 1367 147 1395 111 5801 157 2397 108 
1941 1633 165 1378 161 1608 142 6700 165 3079 98 
1942 1803 162 1689 150 1344 159 6676 102' 2717 80* 
1943 1760 146 2220 160 1885 119k 5711 178 2663 114 
1944 1701 160 1899 141 1719 138 5727 159 2737 94 
S: Antal in- och utgående diarieförda skrivelser, R: Antal resdagar 
a F rån och med 1/7 1916. 
b Endast ingående skrivelser. 
c F ram till och med den 20/6 1918. 
d F ram till och med den 25/11 1920. 
e 73 av resdagarna i samband med resor till Stockholm för att delta i lappkommitténs arbete. 
f Uppgifterna för dessa år anges i budgetår, siffrorna för respektive kalenderår är därför en 
uppskattning baserad på medelvärdet av två budgetår. 
g 1/7-31/12 1937. 
h 1 /5-31/12 1938. 
1 Tjäns tledig en tid under perioden för att delta i den så kallade björnutredningen. 
j Lappfogden var inkallad till militärtjänst, därav den lägre siffran. 
k D et låga antalet resdagar beroende på sjukdom. 

2 S krivelse från lappfogde Bergström till landshövdingen i Västerbotten, 20/6 1918. LVA, B 1:5, HLA; Statistik 
över antalet resdagar samt ärenden - in- och utgående fr. o. m. 1/7 1916 t. o. m. 25.11 1920, från lappfogde 
Österberg till 1919 års lappkommitté. YK 193:3, RA; Utlåtande från 1919 års lappkommitté rörande 
lappfogdarnas löneförmåner, 4/12 1920. YK 193:3, RA; Lappfogden i Jämtlands årsberättelser 1916-1923 och 
1931/32-1937/38. LJA, B 11:1, ÖLA; Årsberättelse över lappväsendet inom Norrbottens läns södra 
lappfogdedistrikt år 1922. NLL, A II c:l, HLA; Årsberättelse över lappväsendet inom Norrbottens läns södra 
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lappfogdedistrikt år 1923. NLL, D I b: 1, HLA; Årsberättelser från Norrbottens norra lappfogdedistrikt åren 
1916-1923. LNNA, B 111:1, HLA; Avskrift av skrivelse från länsstyrelsen i Jämtland till regeringen, 14/9 1936. 
LJA, E 111:1, ÖLA; Avskrift av yttrande av lappfogde Johansson till länsstyrelsen i Västerbotten över 1930 års 
lapputrednings betänkande, 14/10 1936. NLL, D I b:23, HLA; Årsberättelse från lappfogden i Västerbottens län 
för perioden 1/7 1936-30/6 1937, 4/11 1937. LVA, B 1:16, HLA; Årsberättelse från lappfogden i Västerbottens 
län för perioden 1/7 1937-30/6 1938, 9/11 1938. LVA, B 1:17, HLA; Västerbottensutredningen, s 18. NLL, D I 
b:23, HLA; Skrivelse från lappfogde Gardham till länsstyrelsen i Jämtland, 7/6 1939. LJA, B 1:9, ÖLA; 
Skrivelse från lappfogde Johansson till länsstyrelsen i Västerbotten, 10/10 1939. LVA, B 1:18, HLA; 
Årsberättelse från lappfogden i V ästerbottens län för perioden 1/7 1938-30/6 1939, 30/12 1939. LVA, B 1:18, 
HLA; Jämtlandsutredningen, s 55-57. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/1 1944, nr 65, RA; 
Berättelse över lappfogdens i Norrbottens södra fjälldistrikt verksamhet under tiden 1 maj 1938 -30 april 1940, 
december 1940, s 4-8. NLL, D I b:26, HLA; Årsberättelse från lappfogden i Västerbottens län för tiden från och 
med sommaren 1939 till våren 1940, 19/1 1942. LVA, B 1:22, HLA; Skrivelse från lappfogde Gardham till 
utredningsmannen för överarbetning av 1930 års lapputredning Lennart Berglöf, 18/1 1943. LJA, B 1:13, ÖLA; 
Utredning och förslag beträffande vissa med lappväsendets administration sammanhängande spörsmål, av 
Lennart Berglöf, 27/10 1943, s 10-15. YK 1009:2, RA; Berättelse över t.f. skogslappfogdens verksamhet m.m. 
för tiden 1 juli 1937 - 30 juni 1944. NLL, D I b:30, HLA; Uppgift rörande arbetskvantiteten under åren 1943 
och 1944 inom Norrbottens norra lappfogdedistrikt, av lappfogde Hedbäck, 27/7 1945. YK 1290:1, RA; Uppgift 
rörande arbetsbördan under åren 1943 och 1944 inom Norrbottens södra lappfogdedistrikt, av lappfogde 
Malmström, 2/8 1945. YK 1290:1, RA; Uppgift rörande arbetsbördan under åren 1943 och 1944 inom 
Norrbottens skogslappfogdedistrikt, av lappfogde Kangas, 6/8 1945. YK 1290:1, RA; Utredning rörande 
lappväsendets administration inom länsstyrelsen i Jämtlands län samt i sammanhang därmed om personalen å 
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Den 6 februari 1900 fick en liten deputation av sanier frän Västerbotten 

audiens inför Oscar II i Stockholm, för att till honom överlämna en 

skrivelse och framföra klagomål från samer i länet. Denna resa kan 

sägas vara inledningen till samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige. Under 

det följande halvseklet skulle denna första aktion följas av många fler och den 

politiska mobiliseringen skulle sprida sig även till samerna i Norrbotten och 

Jämtland. De samiska aktionerna riktade sig i stor utsträckning mot den svenska 

samepolitiken och de begränsningar den innebar för den samiska befolkningen. 

Även den myndighet som var satt att administrera den svenska samepolitiken, 

lappväsendet, kom att granskas och ifrågasättas. 

Denna avhandling följer utvecklingen från deputationens resa i februari 1900 

fram till bildandet av Svenska Samernas Riksförbund/Såmiid Riikkasearvi, 

SSR, i oktober 1950.1 fokus står samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige 

under denna period och avhandlingen försöker besvara vilka drivkrafterna 

bakom mobiliseringen var, vilka krav som framfördes samt vilka strategier som 

utnyttjades för att uppnå dessa målsättningar. 


