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FÖRORD 

Föreliggande skrift innehåller tre uppsatser samt en bibliografi. Gemensamt för 
dem alla är att de på något sätt behandlar Karl Bernhard Wiklund, professor i 
finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet i början av 1900-talet. Vidare har 
de även tillkommit som fristående texter över en längre tid. 

Delar av de tre uppsatserna har tidigare presenterats och publicerats (när och 
var framgår i början av respektive uppsats). Inför denna publicering har en re
videring och komplettering av uppsatserna gjorts. Därutöver har också en bib
liografi över Wiklunds skrifter upprättats. Att skriften innehåller tre fristående 
uppsatser gör att mindre upprepningar förekommer, liksom olikheter i omfång 
och disposition. 

Medan den första uppsatsen på ett mer översiktligt plan behandlar Wiklund 
som expert i sin samtid, är det i den andra uppsatsen Wiklunds syn på samer 
som ställs i fokus. Den tredje handlar om tillkomsten av Nomadskolans läse
bok. Innehållet i uppsatserna karaktäriseras av att de inte i första hand behand
lar Wiklund som språkvetare. Här är det i stället politiska och kulturella 
aspekter av hans verksamhet som utifrån historiska och idéhistoriska infalls
vinklar skall behandlas. Skriften avslutas med den ovan nämnda bibliografin. 

Arbetet med denna skrift har skett inom ramen för det tvärvetenskapliga 
forskningsprojektet Kulturgräns norr. För möjligheten att få delta i detta pro
jekt tackar jag projektledare Lars-Erik Edlund och delprojektledare Daniel 
Lindmark. Daniel inte bara födde idén till denna skrift utan har också genom 
ständig uppmuntran fört arbetet framåt. 

Värdefulla synpunkter har getts av ett flertal personer, utöver de nyss 
nämnda, under årens lopp. Ett kollektivt tack riktas sålunda till de som läst och 
kommenterat såväl tidigare delar av uppsatserna som de som publiceras här. 

Umeå den 3 november 2000 

Christer Karlsson 



ABSTRACT 

Science and policy-making. K. B. Wiklund, the Swedish state and the Sami 
in the first half of the 20th century 
The main theme of this book is the relation between science and government 
policy-making. In the centre of all three essays is Karl Bernhard Wiklund 
(1868-1934), professor of Fenno-Ugrian languages at Uppsala University in 
the beginning of the 20th century, and his research on the Sami population in 
northern Sweden. In the first essay, Wiklund's role as an expert used by the 
Swedish state for Sami related questions is examined. For a long time he was 
the only one with specific scientific knowledge in these matters, and as such he 
was frequently consulted by, for example, committees in all kinds of questions, 
cultural and otherwise. The second essay analyzes Wiklund's views of the 
Sami, as they appear in his writings addressed to a general public. His publi
cations show that in writing the history of the Sami population, Wiklund is as 
much writing the history of Swedes. The development over time of the former 
is very much in Wiklund's writings presented as a result of the presence of eth
nic Swedes, thus making the Sami dependent rather than independent in his
tory. Nationalism is an underlying theme also in the third essay, which deals 
with the origin of Nomadskolans läsebok, a textbook written by Wiklund and 
used by children in the Sami-schools in northern Sweden. Its origin is charac
terized by a distinct idea that only the Sami living in the mountains had a future 
in Sweden as Samis while other groups of Samis, living elsewhere, were to be 
assimilated with the Swedes. Therefore the contents of Nomadskolans läsebok 
is directed toward the mountain Samis. The book ends with a bibliography of 
the works of Wiklund, presenting more than 400 of his writings. 



En expert i staten* 

"Våra vetenskapsmän, de äro Sveriges 
nationally ältar - ja, våra nationally ältar 
kunna vi med långt större skäl kalla dem 
än forntidens stridshjältar." 

Riksdagsman Georg Kronlund i debatten om förord
nande för K. B. Wiklund i riksdagens andra kammare 9 
mars 1904. 

INLEDNING 

De senaste hundra åren har specialiserad, vetenskaplig kunskap fått allt större bety
delse, såväl inom den statliga sektorn som inom övriga sektorer av samhället. Ex
perter i allehanda ämnen möter oss så gott som dagligen. Ofta rör det sig om natur
vetare, tekniker, medicinare eller samhällsvetare som uttalar sig i dagsaktuella frågor 
i media. Beslutsfattare på olika nivåer i samhället förutsätts också fatta sina beslut 
utifrån specialiserad kunskap om det de skall besluta om. 

Mer sällan möter oss humanister. Därmed inte sagt att sådana spelar och har spe
lat en obetydlig roll. Inte minst har förhållandena varit annorlunda tidigare i histo
rien. Så har exempelvis främmande kulturer, av olika anledningar, ofta intresserat 
statsledningar i världen, som därigenom fått anledning att konsultera kulturvetare av 
olika slag. Under imperialismen kom exempelvis antropologerna att flitigt tjäna den 
brittiska staten. Kontakten med "de andra" - de främmande kulturerna - ledde i 
slutet av 1800- och början av 1900-talet till att den antropologiska vetenskapen ska
pade och understödde de imperialistiska systemen. Föreställningarna om "de andra" 
tog heller inte sällan formen av en evolutionär gradering av världens folk. De primi
tiva folken sågs som levande länkar i evolutionen och ett studium av dem uppfatta
des som ett studium av mänsklighetens utveckling. Att bringa civilisation till lägre 
stående kulturer ansågs under denna tid vara ett ansvar och en plikt som ålåg de 
civiliserade folken.1 

Att vetenskapliga discipliner nyttjats av statsmakter vid kontakten med andra 
folkslag är inte något specifikt för andra länder. Även i Sverige går det att hitta ex
empel på att kulturforskare/vetenskapsmän och andra experter av olika slag, har 
influerat den statliga politiken gentemot etniska minoriteter. Detta gäller inte minst 
förhållandet till samerna under de senaste hundra åren. Andrakammarledamoten 
Georg Kronlunds citerade ord ovan gällde just en sådan kulturfor skare, nämligen 
Karl Bernhard Wiklund, professor i finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet 
under 1900-talets första hälft. 

En bärande tanke i denna uppsats är att den svenska staten genom experter in
hämtat beslutsunderlag i frågor rörande samerna. Syftet är att ställa en sådan expert i 
fokus, nämligen Wiklund, och belysa hans verksamhet som sakkunnig. Detta kom
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mer att ske dels översiktligt, dels genom några exempel, utifrån perioden från omkr. 
1900 till omkr. 1930. Framfor allt är det synen på Wiklund som expert som skall 
behandlas, men även de konsekvenser hans deltagande fick på kort och lång sikt. 
Det är sålunda en expert och hans sakkunskap som ställs i fokus, medan det samiska 
samhället och samerna utgör det falt gentemot vilket Wiklund agerar. 

Det huvudsakliga källmaterialet för denna uppsats utgörs av otryckt material från 
Wiklunds samling (se nedan om samlingen).2 Det gör att det i första hand är från 
hans synpunkt som expertproblematiken här behandlas, då samlingen till största 
delen innehåller egna manuskript, koncept till utgående korrespondens samt inkom
mande brev från enskilda och myndigheter. Utöver detta har också offentligt tryck 
av olika slag - riksdagstryck, utredningar m.m. - använts. Att det källmaterial som 
använts huvudsakligen härstammar från Wiklunds arkiv är naturligtvis en begräns
ning. Samtidigt är det så att tillfälligt utnyttjad extern sakkunskap är svår att kart
lägga och därmed också att undersöka. Myndigheter och andra instanser som nyttjat 
sådan expertis har sällan fört några 'medarbetarregister', sällan finns också person
register till protokoll o.d. En kartläggning kräver sålunda en genomgång av ett stort 
antal källserier i många myndighetsarkiv (motsv.). Av arbetsekonomiska skäl har jag 
därför tvingats begränsa mig. Den översikt som presenteras och diskuteras nedan 
skall därför ses som tentativ. 

VETENSKAP OCH EXPERTKUNSKAP 

Med expert eller sakkunnig avses, om man exempelvis tittar i en ordbok, i allmänhet 
en person som besitter någon särskild kunskap, vilken inte faller inom den allmänna 
bildningens eller livserfarenhetens område. Det är i den betydelsen som jag i denna 
uppsats kommer att använda mig av termerna expert och sakkunnig, dock med 
tillägget att det också - såvida inget annat anges - är frågan om en person som dels 
biträder vid utförandet av en utredning genom uttalanden grundade på särskild kun
skap, dels är fristående från myndigheter (motsv.) genom att inte vara fast knuten till 
dem, utan nyttjas när behov uppstår. 

EXPERTERS KUNSKAP 

Trots ämnets aktualitet och samhällsrelevans är expertproblematiken i svensk huma
nistisk och samhällsvetenskaplig forskning mycket eftersatt. Detta till skillnad från 
kommittéväsendet som behandlats i ett flertal studier, men där dock inte i någon av 
experternas roll i själva utredningsarbetet eller experternas möjligheter att påverka 
det slutliga resultatet har specialgranskats eller analyserats per se.3 

Medan "expertforskning" i den betydelse som begreppet expert getts ovan inte i 
någon större utsträckning har bedrivits i Sverige (och om svenska förhållanden), har 
internationella undersökningar varit mer frekventa. Dock är även här historiska 
studier över kulturvetenskapliga experter mindre vanliga. Även om forskning kring 
experter är ett komplext område och utgångspunkterna och de vetenskapliga disci
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pliner som ägnat området uppmärksamhet varierat, går det ändå att peka på några 
tendenser. För det första har "expertforskning" i huvudsak bedrivits av anglosaxiska 
samhällsvetare som studerat samtida/nutida förhållanden. För det andra har den 
främst behandlat kontroverser bland experter inom ämnesområdena teknik, natur
vetenskap och/eller medicin.4 

En aspekt av experter och expertkunskap som forskningen behandlat rör tillstånd 
av konsensus och konflikt mellan experter. Enligt det synsätt enligt vilket konsensus 
råder, kan experter ofta ses som en faktabank ur vilken man kan hämta objektiv 
information. Deras auktoritet har ansetts vila på deras neutrala och sakliga veten
skapliga kunskaper. Experter kommer in i beslutsprocesser i kraft av sin kompetens, 
trovärdighet och auktoritet inom ett visst ämne. Kunskapen ger auktoriteten, som i 
sin tur förväntas utmynna i tillämpning (praktiska åtgärder som ett resultat av ex
perternas framförda åsikter). Experter har som uppgift att avge sakunderlag och 
handlingsalternativ till de problem de tillkallas för att lösa. Därefter har politiker, på 
grundval av politiska målsättningar, att ta ställning till dessa. Eftersom vetenskap 
vilar på föreställningar om vetenskaplig rationalitet och objektiva data, ses den ve
tenskapliga expertisen som ett medel att avpolitisera offentliga (och kontroversiella) 
frågor. För politiker är detta stundtals effektivt och bekvämt. Den vetenskapliga 
rationaliteten kan då användas, eller framhävas, för att legitimera ett specifikt be
slut.5 Detta synsätt fungerar så länge enighet råder bland deltagande experter.6 

Att konsensus existerar mellan flera experter är dock sällsynt idag, delvis bero
ende på den förändrade roll experter fått. Från att tidigare ha haft en större tyngd, 
kan sakkunskapen idag representera många olika sidor och intressen i samhället. Att 
kontroverser uppstår mellan experter, när flera är inblandade, är idag ett uppenbart 
faktum. Detta är som tydligast i frågor där konsekvenserna för samhället är som 
störst, t.ex.kärnkraften. Vetenskapsfilosofen Dorothy Nelkin menar att ju viktigare 
politiska konsekvenser en fråga har, desto större är möjligheten att det uppstår pola-
risering och kontroverser bland den vetenskapliga expertisen. Vid tillämpad forsk
ning som syftar till att lösa samhällspolitiska problem, kan därför också externa 
sociopolitiska faktorer dominera och t.o.m. bestämma experternas slutsatser och 
handlingsalternativ.7 Vetenskapen framstår med detta som allt annat än saklig och 
neutral - hur kan den vara det om kontroverser uppstår? 

MAKT OCH INFLYTANDE 

Av central betydelse när förhållandet mellan sakkunskap och politik skall behandlas 
är frågan om den förras makt eller inflytande. Här skall en tydlig, om än enkel, defi
nition, formulerad av Terry Carlbohm, användas för att särskilja de båda begreppen. 
Med makt avses sålunda beslutanderätt, dvs. förmågan att själv eller tillsammans 
med andra fatta beslut. Inflytande kan sägas bestå i förmågan att anpassa (andras) 
beslut efter egna önskemål, dvs. att påverka beslutsfattare i en från egen utgångs
punkt positiv riktning.8 Det finns, kanske särskilt vad gäller inflytande, uppenbara 
metodiska problem när dessa fenomen skall undersökas empiriskt. Inte minst finns 
informella möjligheter till inflytande och makt - exempelvis i form av muntliga 
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samtal - vilka inte låter sig spåras i bevarat källmaterial. Statsvetaren Robert A. 
Dahl har mot bakgrund av detta formulerat några alternativa möjligheter att spåra 
inflytande; genom att positionera den presumtivt inflytelserike i dennes officiella 
ställning, genom att studera omvärldens syn, genom att studera deltagande i besluts
processer samt genom att se huruvida initiativ leder till beslut.9 Frågan om K. B. 
Wiklunds makt och inflytande kommer att behandlas från dessa utgångspunkter. 

KARL BERNHARD WIKLUND - EN KORT LEVNADSTECKNING10 

Hösten 1934 avled Karl Bernhard Wiklund. Han hade som språkforskare vid Upp
sala universitet ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt de finsk-ugriska språken, sär
skilt de samiska språken och samisk kultur. Wiklund föddes 1868 i Västerås, där han 
också växte upp och gick i skola. I tonåren vaknade intresset för språk - som tret-
tonåring sägs han ha börjat lära sig finska på egen hand - vilket så småningom re
sulterade i att han som nybliven gymnasist vid sjutton års ålder (1885) företog en 
forskningsresa till Jokkmokk och tillbringade sommaren hos såväl bofasta som no
madiserande samer i syfte att lära sig samiska. Intresset för språk ledde också Wik
lund till högre studier. Höstterminen 1885 sökte han sig till Uppsala universitet, där 
han skrev in sig som student. I Uppsala kom han att ägna sig åt språkvetenskap och i 
synnerhet de nordiska språken med inriktning på de nordiska lånorden i det samiska 
språket. Någon undervisning i samiska, eller i något annat finskt-ugriskt språk, exis
terade ej vid denna tid i Uppsala, eller på annat håll i Sverige för den delen. Wiklund 
tillbringade dock mer tid ute på fältet för att lära sig samiska. Efter ytterligare en 
forskningsresa till Lule lappmark utarbetade han Lule-lappisches Wörterbuch (1889) 
som senare följdes av Laut- und Formenlehre der Lule-lappischen Dialekte (1891). 
För att fördjupa sina kunskaper i finska språket tillbringade han ett läsår i Helsing
fors (1892-93). 1894 förordnades han till lärare i finska och samiska vid Uppsala 
universitet. Doktorsavhandlingen, Entwurf einer urlappischen Lautlehre, blev färdig 
1896, då han också utnämndes till docent. I avhandlingen berörde Wiklund bl.a. 
samernas ursprung och menade att samerna - till följd av att de utgjorde en från 
finnarna helt skild ras - måste ha fått sitt nuvarande språk genom ett språkskifte i 
tidig urfinsk tid, då det ursprungliga icke-finsk-ugriska språket utbyttes mot ett som 
då talades av finnarnas förfäder. Under docenttiden tillbringade han också ett år i 
Budapest, där han lärde sig ungerska. Från och med år 1900 undervisade för övrigt 
Wiklund, förutom i samiska och finska, även i ungerska, estniska och andra till den 
finsk-ugriska språkfamiljen hörande språk.11 Studenttillströmningen var dock inte 
alltför stor. Från 1894 och fram till 1931 tog totalt 48 studenter betyg i finsk-ugriska 
språk. Professorstitel fick Wiklund 1905 då en extra ordinarie personlig professur -
den första i ämnet finsk-ugriska språk i Sverige - inrättades. 
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Figur 1. Karl Bernhard Wiklund (1868-1934). Foto: Uppsala universitetsbibliotek. 
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Även om det var inom språkvetenskapen som Wiklund hade sin vetenskapliga och 
institutionella förankring, var språkvetenskapen bara ett av många områden vad 
gäller samisk kultur och historia som han ägnade sig åt. Utöver undersökningar av 
etnologisk karaktär - t.ex. om skidan, snöskon och om renskötseln - undersökte han 
exempelvis också samernas religion, deras sång och poesi samt deras tidiga utbred
ning i Skandinavien och Finland. Han hann också med att ge ut och/eller redigera 
bibliografier och källskrifter rörande samernas historia. Kunskapsområdet var så
lunda brett, något som hade betydelse för hans verksamhet som expert och synen på 
honom som sådan. Framgångarna på det vetenskapliga området bidrog till att han 
under 1920-talet valdes in i två svenska vetenskapliga samfund; Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien (1925) samt Kungl. Vetenskapsakademien 
(1929). Sedan tidigare var han ledamot i ett antal internationella lärda samfund.12 

Som hans bevarade brevsamling visar var det samtida kontaktnätet stort. Han korre
sponderade med ett flertal av samtiden kända personligheter som Sten Bergman, 
Sigurd Curman, Carl Hallendorf, Carl Laurin, Hjalmar Lundbohm, Herman Lund
borg, Nils Odhner, Alice Tegnér m. fl. 

1905 gifte sig K. B. Wiklund med Gertrud Sylwan och de kom att fa tre barn till
sammans. Wiklund led, i synnerhet under 1920- och 1930-talen av ohälsa, bl.a. tbc, 
vilket periodvis avhöll honom från arbete. Professuren upprätthöll han fram till sin 
pensionering 1933 och ersattes därefter på lärostolen av Björn Collinder. Wiklund 
avled, som nämnts, 1934. 

Wiklund var även en flitig publicist, som i sina alster uppvisar stor bredd. Hans 
närmare 400 poster av både fackvetenskaplig och populärvetenskaplig karaktär (se 
förteckningen i slutet av denna skrift), omfattar i huvudsak monografier, uppsatser i 
antologier och tidskriftsartiklar. 

Huvuddelen av K. B. Wiklunds efterlämnade - otryckta och tryckta - papper 
finns idag på Uppsala Universitetsbibliotek, dit han testamenterade sin samling. 
Samlingen, som omfattar 124 kapslar, består framför allt av material till påbörjade 
eller avslutade undersökningar. Wiklunds korrespondens finns bevarad i en separat 
avdelning av samlingen. I regel finns endast inkommande brev bevarade, koncept 
eller kopior på utgående brev finns ej i samma omfattning. De inkommande breven 
uppgår till 1686 brev från 486 avsändare.13 

FENNO-UGRISTIKENS E TABLERING I SVERIGE: WIKLUNDS FÖRORDNAN
DEN 

Även om finsk-ugriska språk, särskilt samiska, och därtill hörande kulturella förhål
landen under århundraden tilldragit sig vetenskaplig uppmärksamhet i Sverige, var 
fenno-ugristiken som akademisk disciplin vid årtiondena närmast före sekelskiftet 
1900 inte representerad vid något lärosäte. Med Wiklund ändrades dock detta. 

Wiklund erhöll under 1890-talet ett tillfälligt lärarförordnade vid Uppsala univer
sitet. Detta tillkom efter inte så lite strid från den humanistiska sektionens sida gent
emot den naturvetenskapliga, som förordade att anslaget borde vikas för paleonto
logi. Trots avsaknaden av en examen tillföll dock detta anslag Wiklund 1894. Efter 
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disputationen erhöll han också ett docentstipendium.14 En fast anställning krävde 
dock, då finsk-ugristiken inte var etablerad som vetenskaplig disciplin, att riksdagen 
som ytterst beslutande tog ställning i denna fråga. Anställningsfrågan behandlades 
också ett flertal gånger i riksdagen innan Wiklund fick fast anställning och senare 
även en professur. Vid dessa tillfallen diskuterades inte bara det rent formella 
rörande hans tjänst, utan även åsikter om nyttan av ämnet i sig togs upp, vilket moti
verar en behandling av riksdagsdebatterna här. 

ETT FAST LÄRARFÖRORDNANDE 

Första gången riksdagen behandlade frågan om fast arvode till en lärare i finsk-
ugriska språk var 1898. Wiklund hade då redan verkat som lärare vid Uppsala uni
versitet i fyra år, men denna undervisning hade delvis finansierats genom tillfälliga 
anslag, däribland de ovan nämnda, vilket gjorde att han inte kunde behållas vid 
universitetet någon längre tid.15 Föranlett av en skrivelse från humanistiska sektio
nen vid Uppsala universitet, föreslogs i en proposition av statsrådet Gustaf Gilljam16 

att ett årligt anslag av 2500 kronor borde beviljas för arvode åt en lärare i finsk-
ugriska språk - särskilt samiska och finska - vid nämnda universitet. I skrivelsen 
från Uppsala universitet, författad av professor J. A. Lundell17, anfördes såväl veten
skapliga som praktiska skäl till varför finsk-ugriska språk behövdes vid universite
tet. Som praktiska skäl anförde Lundell att det var nödvändigt att satsningar gjordes 
dels på prästers och lärares kunskaper i finska och samiska, dels på översättning av 
juridisk och religiös litteratur till dessa språk.18 Detta var, enligt Lundell, nödvändigt 
för att "vi måtte kunna i tid vidtaga de åtgärder, som kunde finnas nödiga och lämp
liga för att hindra deras [samernas och finnarnas] framtida utveckling att taga mindre 
önskvärda riktningar".19 Vad de mindre önskvärda riktningarna egentligen bestod i 
förbigick han dock. För detta arbete behövdes emellertid en sakkunnig "till hvilken 
myndigheter och allmänhet kunde vända sig med begäran om råd och hjelp".20 I 
skrivelsen från Uppsala universitet framgår det att K. B. Wiklund var den som var 
påtänkt för just detta, och att ett anslag av 2500 kronor borde utverkas för lärar-
arvode åt honom.21 

Statsrådet Gilljam framhöll även han att praktiska uppgifter borde åläggas en 
sakkunnig i de finsk-ugriska folkens kultur, och påpekade att K. B. Wiklunds biträde 
redan tagits i anspråk vid översättandet av Nya Testamentet till samiska.22 Därför 
föreslog han att riksdagen borde avsätta ett årligt anslag av 2500 kronor till ett lärar-
arvode i finsk-ugriska språk, särskilt samiska och finska, vid Uppsala universitet.23 

Statsutskottet, som behandlade propositionen, tillstyrkte dock endast ett extra anslag, 
ej ett fast arvode, för år 1899 på 2500 kronor. Detta därför att utskottet tvivlade på 
ändamålsenligheten, utan att utveckla det närmare, och menade vidare att personliga 
skäl fanns då Uppsala universitet "tillfälligtvis yppats möjlighet till erhållande af 
undervisning i de finsk-ugriska språken" genom att det just där fanns en veten
skapsman i dessa språk.24 

Vid behandlingen i kamrarna bifölls utskottets förslag utan någon som helst dis
kussion i Första kammaren.251 Andra kammaren uppstod däremot debatt. Utskottets 
hemställan om ett extra arvode för år 1899 möttes av reservationer från elva av 
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kammarens ledamöter.26 En av reservanterna, Ivar Månsson,27 anförde som skäl till 
avslag risken för att inrättandet av en lärostol i finsk-ugriska språk kunde leda till 
inrättandet av än fler (dyra) lärostolar vid de svenska universiteten.28 Därutöver 
förde Månsson fram det rent personliga förhållandet samt frånvaron av praktiska 
skäl.29 Han påtalade också hur en satsning på finsk-ugrisk språkundervisning skulle 
kunna förhindra att "prester och lärare verkligen lägga an på att försvenska befolk
ningen" vilket vore skada med tanke på att "det gått så framåt med afseende å för
svenskningen af dessa orter, att de i många fall icke äro igenkänliga".30 Andra reser
vanter instämde i Månssons motiv för avslag på utskottets hemställan.31 

Mot Månssons och andra reservanters anföranden yttrade sig ett flertal ledamöter 
som av olika skäl önskade se en lärare i f insk-ugriska språk. Statsrådet Gilljam på
pekade än en gång dels den vetenskapliga disciplinens värde i sig, dels den förvän
tade nyttan i och med att statsmakterna "behöfva en kännare av hithörande förhål
landen, hvilken kan räcka oss en hj elpsam hand vid ordnandet af både det ena och 
det andra".32 Detta var av stor vikt, eftersom det var "mening att utbreda kännedom 
om svenskt språk och svensk odling i [...] våra nordligaste bygder".33 Andrakammar-
ledamöterna Georg Kronlund, Sixten von Friesen och Karl Husberg34 betonade alla 
värdet för undervisningen och själavården i landets norra delar. För att lärare och 
präster skulle kunna utöva sina yrken krävdes det nämligen att de talade finska eller 
samiska.35 Husberg pekade även på de offentliga uppdragen. Bl.a. krävde översätt
ning av författningar, kommunallagar, andra lagar samt den aktuella renbeteslagen 
tillgång till en man som studerat samiska och finska och som kunde lämna denna 
ovärderliga hjälp.36 Debatten utmynnade i att kammaren biföll utskottets hemstäl
lan.37 

Riksdagen beslutade sålunda om ett extra anslag för år 1899 på 2500 kronor till 
en lärare vid Uppsala universitet i finsk-ugriska språk.38 Det anslag som beviljades 
från riksdagen innebar för övrigt att de tidigare erhållna tillfälliga medlen för Wik-
lund upphörde. Vidare ålades han, i enlighet med den nya tjänsten, att under ter
minstid undervisa minst 3 timmar/vecka.39 Läraranslaget från 1899 kom i praktiken 
att förnyas de nästföljande åren, mer eller mindre utan debatt vad gäller dessa för
ordnanden.40 

MOT EN PROFESSUR 

1904 inkommer Uppsala universitet med en skrivelse till Ecklesiastikdepartementet 
innehållande en begäran om att Wiklunds lärartjänst skall omvandlas till en profes
sorstjänst. Universitet framhåller ett flertal motiv för detta, utöver dem som anfördes 
vid skrivelsen från 1897. För det första påtalades betydelsen av undervisningen i 
finsk-ugriska språk. Vidare anfördes Wiklunds förtjänstfulla författarverksamhet, 
såväl på det vetenskapliga som det populärvetenskapliga området. Detta gällde inte 
minst de två läroböckerna i samiska, två böcker om den lulesamiska dialekten samt 
det under Wiklunds ledning utgivna och delvis översatta Nya testamentet till sa
miska. Slutligen anförde universitetet behovet av en "målsman för lapska och finska 
språken [...] för allmänna uppdrag".41 
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Universitetskanslern, som även yttrade sig, instämde i universitetets skrivelse och 
betonade "den finsk-ugriska språkvetenskapens betydelse såsom tjänande för vårt 
land viktiga [...] syften", däribland översättningen av Nya testamentet. Kanslern gav 
därför sitt stöd till inrättandet av en personlig extra ordinarie professur till Wik-
lund.42 Propositionen utmynnade emellertid i en begäran till riksdagen om att blott 
ett extra anslag på 3500 kronor åt en lärare i finsk-ugriska språk på extra stat för år 
1905 borde utgå. Departementschefen, som hade sista ordet i propositionen, ansåg 
visserligen att ett betydelsefullt vetenskapligt arbete utförts av Wiklund och att han 
förtjänade en förbättrad ställning, dock ej i form av en professur.43 

En personlig extra ordinarie professur på ordinarie stat år 1905 var däremot vad 
fyra motionärer i Andra kammaren anhöll om. Motionärerna - Georg Kronlund, 
Adolf Burman, Johan Enander och Albin Ahlstrand, samtliga representerande Norr
land44 - ansåg det vara det enda rätta med tanke på Wiklunds författarverksamhet, 
undervisning och deltagande såsom sakkunnig i offentliga uppdrag. Dessutom före
låg, enligt motionärerna, rättviseskäl; då riksdagen åt en förtjänt vetenskapsman 
beviljat en professur i egyptologi, borde den också "vara villig att bevilja medel för 
en likadan lärostol i de inom vårt eget fosterland talade finska och lappska språ
ken".45 

Statsutskottet, till vilket ärendet remitterades, förordade avslag på andrakammar-
motionen och ansåg det rimligt - i enlighet med propositionen - att ett extra anslag 
på 3500 kronor skulle utgå för år 1905. Utskottets förslag tillstyrktes av Första 
kammaren, men avslogs med liten marginal av Andra kammaren, som i stället biföll 
den väckta motionen. Detta föranledde statsutskottet att utarbeta ett kompromissför
slag, enligt vilket ett lärararvode på 4000 kronor borde utgå för år 1905.46 

I såväl Första som Andra kammaren hade yttranden från kammarledamöter före
gått statsutskottets kompromissförslag. Hugo Blomberg47 i Första kammaren utta
lade sig visserligen för utskottets hemställan, men påpekade att han ansåg det vara 
nödvändigt att tillstyrka en professur eftersom en sådan kunde tillgodose de kultu
rella ändamål som väntade. Först då en ordnad undervisning i finsk-ugriska språk 
kunde lämnas skulle ju "det viktiga arbete [kunna] utföras, som är nödvändigt, om vi 
i vår allmänna kulturutveckling [vilja] införa de finsk- och lapsktalande elementen 
av vårt folk", och en företrädare för denna vetenskap skulle därvid vara ett biträde 
och "ovillkorligen träda ut i lefvande lifvet och i dess utveckling göra sina insat
ser".48 I Andra kammaren talade motionären Kronlund om vetenskapliga, humani
tära och kulturella skäl som fog för en fast lärostol i finsk-ugriska språk. De huma
nitära skälen bestod däri att de svenska vetenskapsmännen gjorde en sådan viktig 
insats att de måste skyddas från ekonomiskt betryck.49 I synnerhet de kulturella 
skälen var dock enligt honom starka. För att tillgodose samernas och finnarnas be
hov behövdes präster och lärare som talade dessa språk. Svenskar skulle därför få 
sådan språkundervisning så att dessa "rena svenskar [...] i hvaije lärare- och präst
hem [skapa] ett litet svenskt kulturcentrum".50 Kronlund ville uppenbarligen sprida 
den svenska kulturen till både finnar och samer. För motionen uttalade sig i Andra 
kammaren också ledamöterna Harald Hjärne, Adolf Hedin och Henning v. Sche
ele51, vilka framförde undervisningsskäl, vetenskapliga skäl samt politiska skäl, 
vilka enligt Hjärne bestod i att "till deras rätta halt reducera vissa dels fantastiska, 
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dels osanna uppgifter, som framkomma från fennomanskt håll".52 Mot motionen 
uttalade sig, av rent ekonomiska skäl, egentligen bara Per Olsson53, som ansåg att 
riksdagen inrättade tjänster i onödan.54 Vid andra voteringen i frågan röstade båda 
kamrarna, utan någon som helst debatt, ja till statsutskottets kompromissförslag.55 

Wiklund förblev sålunda arvoderad lärare, om än med något högre lön. 
Året efter, 1905, inkom återigen Uppsala universitet med en framställan till riks

dagen om inrättandet av en professur för Wiklund. I motiveringen för sin framställan 
hänvisade universitetet till skrivelserna vid tidigare riksdagar.56 I den proposition 
som framlades i ärendet uttalade sig även departementschefen i Ecklesiastikdepar
tementet och de övriga ledamöterna i statsrådet i positiv anda.57 Wiklund ansågs 
under många år ha verkat för "vetenskapens och landets fromma" genom sin frukt
bringande undervisning, sitt omfattande och betydelsefulla vetenskapliga författar
skap samt genom sitt deltagande i offentliga uppdrag såsom översättnings- och revi
deringsarbeten.58 Därför föreslogs inrättandet av en personlig extra ordinarie profes
sur i finsk-ugrisk språkforskning med en årlig avlöning uppgående till 4500 kronor 
årligen.59 I jämförelse med händelseutvecklingen under tidigare riksdagar fanns det 
uppenbarligen inom riksdagen konsensus, eller åtminstone ingen som opponerade 
sig. Såväl statsutskottet som kamrarna tillstyrkte, utan debatt eller motiveringar, 
propositionen.60 Wiklund fick sålunda slutligen, från 1 juni 1906, en professur.61 

Som riksdagsdebatterna visar fanns det inte minst utomvetenskapliga skäl till att 
Wiklund erhöll sina förordnanden, framför allt framfördes behovet av en sakkunnig. 

Under de närmast följande åren sker endast en viktigare förändring i Wiklunds 
anställningsförhållanden. Vid 1908 års lönereglering förändras nämligen den per
sonliga extra ordinarie professuren till en ordinarie personlig professur (att inrättas 
1909). Någon debatt förekom ej inför denna omvandling. 

Sista gången Wiklunds anställningsförhållanden behandlas i riksdagen är 1931. 
Då omvandlas den av honom besatta ordinarie personliga professuren slutligen till 
en vanlig lärostol, dvs. till en fast, ordinarie professur. Liksom tidigare hade även 
1931 en framställning om det finsk-ugriska ämnets vara eller inte vara inkommit till 
ecklesiastikdepartementet från Uppsala universitet. Universitetet önskade nu se en 
ordinarie professur i detta ämne. Inte minst på grund av att Wiklund 1933 skulle 
uppnå 65 års ålder och därmed lämna sin professur för pensionering, och att det för 
tillfallet fanns en kompetent docent utan fast tjänst (Björn Collinder).62 Studiet av 
framför allt samiska och finska sågs av universitetet som något som ovillkorligen 
borde vara representerat vid landets främsta läroanstalt. Till stöd för detta anfördes 
dels de framstående språkliga resultaten som uppnåtts av Wiklund (innefattande den 
finsk-ugriska språkstammens tidigare skeden samt lånorden från nordiska språk), 
dels behovet av kunskaper i samernas historia och etnografi.63 Det senare till följd av 
"kända förhållanden [... som har gjort att] uppmärksamheten blivit allt starkare 
riktad på deras [samernas] sociala och ekonomiska ställning, vilken ju icke direkt 
hör till den ifrågavarande lärostolens domän, men dock gör kunskapen om deras 
språk och kultur än mera nödig än förut".64 I universitetets skrivelse instämde också 
universitetskanslern, inte bara på grund av de filologiska resultaten av forskningen, 
utan särskilt på grund av praktiska och nationella synpunkter (vilka ej redovisa
des).65 
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I propositionen fortsatte chefen för Ecklesiastikdepartementet, efter att ha anslutit 
sig till universitetets och universitetskanslerns yttranden, med att betona behovet av 
en svensk vetenskapsman i auktoritativ ställning som kunde biträda vid utredningar 
och som hade kännedom om finsktalande folkgrupper inom Sverige och de av be
folkningen i Finland, Estland och Ungern talade språken. Därför föreslogs av de
partementschefen att en ordinarie professur skulle inrättas, med särskild inriktning 
på samiska och finska.66 Den följande behandlingen i riksdagen karaktäriseras av 
något som kan tolkas som samstämmighet. Statsutskottet fann förslaget välbetänkt 
och tillstyrkte. Detsamma gjorde Första respektive Andra kammaren utan någon 
som helst debatt.67 Lönen fastställdes till 12 000 per år.68 Därmed fick Sverige en 
fast lärostol i finsk-ugriska språk. Sedan länge hade dock professuren tjänat som en 
institutionell plattform för Wiklunds utåtriktade och externa verksamhet. 

SAKKUNSKAPEN OCH SAMERNA 

Även före år 1900 hade kunskap om samer inte bara funnits bland universitetsan
knutna vetenskapsmän, utan sådan kunskap hade också stundtals nyttjats av stats
makterna. Vad som gör tiden runt sekelskiftet särskilt intressant att studera är dock 
dels den fasta (institutionella) förankring som sakkunskapen om samer fick genom 
Wiklunds förordnanden, dels det ökade intresset för Lappland (och samer), inte 
minst till följd av en pågående modernisering och industrialiseringsprocess. 

UTREDNINGSVÄSENDET OCH BEHOVET AV EXPERTER 

Det tilltagande intresset för Övre Norrland var framför allt ett uttryck för behovet av 
naturresurser, vilka behövdes för Sveriges utveckling. Samerna och lappmarkerna 
blev därmed viktiga. Detta intresse för lappmarkerna och åtgärderna i politiken 
gentemot samerna kan avläsas på många sätt. Ett sätt är att se på kommittéväsendet, 
på antalet utredningar. Diagram 1 visar antalet av statliga utredningar avgivna be-
tänkanden som uteslutande behandlar samefrågor och/eller lappmarksfrågor under 
1800-talets sista och 1900-talets första decennier. 

Det sker en märkbar ökning, i absoluta tal, av antalet avgivna betänkanden under 
den aktuella undersökningsperioden. Totalt avges under perioden 1905-1944 42 
betänkanden rörande samerna och/eller lappmarkerna.69 De behandlar såväl rensköt
selfrågor som sociala förhållanden och samisk kultur. Renskötselfrågor dominerar 
dock. Även om antalet utredningar rörande same- och lappmarksfrågor ökar under 
1900-talets första decennier är de viktigt att inte se dem isolerat, dvs. endast som ett 
resultat av ett ökat intresse för frågor som rör samerna och lappmarkerna. Under 
perioden 1905-1944 ökar också det totala antalet avgivna betänkanden. Detta skall 
ses som ett led i en större process, som ett resultat av en allmän samhällsexpansion 
vilket avspeglas i de många nya samhällsområden som kommittéväsendet kom att 
omfatta.70 En ökning av samefrågornas relativa andel kan dock trots detta skönjas, 
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och oavsett samefrågornas relativa andel så är ändå det ökade antalet betänkanden 
ett tecken på ett större intresse från statsmakternas sida. 

Diagram 1. Antal avgivna betänkanden som uteslutande behandlar frågor rörande 
samerna och/eller lappmarkerna per tioårsperiod 1885-1944. 

1885- 1895- 1905- 1915- 1925- 1935-
1894 1904 1914 1924 1934 1944 

Källa: Thyselius, E., Förteckning öjver kommittébetänkanden [1809-1904] I—II, 
Stockholm 1894/1904; Lindberger, A., Förteckning över statliga utredningar 
1904-1945, Stockholm 1943. 
Anm.: Diagrammet visar antalet avgivna betänkanden, ej antalet utredningar. Flera 
olika betänkanden kan sålunda härröra från en och samma utredning. 

Svårare att kartlägga är samefrågornas behandling i övriga former av statliga utred
ningar, och sådana fanns det många av. Större och mindre utredningar initierades 
och genomfördes på såväl central som regional (t.ex. länsstyrelser och domkapitel) 
och lokal nivå (t.ex. enskilda kommuner). Dessa utredningar, till vilka ibland bara en 
utredande person var knuten, resulterade vanligen i interna, opublicerade betänkan
den även om det också förekom att sådana utredningar även i tryckt form gjordes 
tillgänglig för en större läsekrets. 

En plötslig ökning av antalet utredningar, större såväl som mindre, borde rimligt
vis också medföra ett ökat behov av sakkunskap. Detta förutsatt att sakkunskap i 
utredningar betraktas som nödvändig. Så har också varit fallet. En strävan efter ett 
rationellt beslutsfattande har under 1900-talet krävt en fortlöpande kunskapsinhämt
ning i systematiserad form. Därför kan det ökade antalet betänkanden ses som ett 
tecken på ett nytt kunskapsbehov inom det samiska området. Det är här experterna 
kommer in i bilden. 

SYNEN PÅ SAMERNA 

Parallellt och samverkande med det ökade statliga intresset uppvisar sekelskiftet 
1900 också framväxten av en "ny" syn på samer, som manifesterade sig i den s.k. 
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lapp-skall-vara-lapp-tanken. Den innebar i korthet att samer visserligen tillhörde en 
svagare och underlägsen kultur, men att de trots detta var de enda som var lämpade 
att leva i fjälltrakterna. Endast samer, ansågs det, skulle maximalt kunna utnyttja de 
naturresurser som fanns där. Idén fick snabbt genomslag i politiken. Lapp-skall-
vara-lapp-politiken fick två viktiga följder för det samiska samhället. Dels medförde 
den en medveten segregation från den etniskt svenska befolkningen, i och med att 
samer skulle bo i källtrakterna och endast där. Dels innebar den en uteslutning av 
samer som inte var nomadiserande, dvs. sådana som inte bedrev renskötsel i Fäl
len.71 Denna syn kom tidigt att förespråkas och tillämpas av den svenska staten 
under åtskilliga årtionden. 

K. B. WlKLUND SOM EXPERT I SAMEFRÅGOR 

Tidigt blev också Wiklund anlitad, både av myndigheter och andra, för att hjälpa till 
med olika utredningar och åtgärder rörande samernas förhållanden, inte bara vad 
gällde det samiska språket utan även i kulturfrågor i en vidare mening. Som påpe
kats ovan föreligger vissa metodologiska problem med att kartlägga en experts med
verkan, något som också gäller Wiklund. I allmänhet gäller att ju större utredning 
desto lättare att belägga. Att Wiklund dock under sin livstid, och kanske särskilt 
under perioden 1900- omkr. 1925, deltog i närmare ett dussin större sakkunnigupp
drag och ett oräkneligt antal mindre står dock klart. Nedan följer en översikt av 
sakkunnigmedverkan från Wiklunds sida. Några uppdrag skall också belysas när
mare. 

Av de 34 statliga utredningar som avgav betänkanden under perioden 1905-1933 
medverkade Wiklund på ett eller annat sätt - som expert i huvudkommitté, i under
kommitté (subkommitté) eller som sakkunnig till kommittés förfogande - i åtmin
stone 1/3 av dessa utredningar (se fig. 2). 

I huvudsak var det inom två falt som Wiklund nyttjades; i renbetesfrågor och so
ciala frågor. Ett exempel på det senare är då Wiklund, efter unionsupplösningen 
1905, tillsammans med norrmannen Qvigstad, sattes att utreda den då så aktuella 
frågan om de svenska flyttlapparnas rätt till renbete i Norge sommartid. Arbetet 
utmynnade i omfattande källtextsamlingar syftande till fastställanden av historiska 
fakta rörande samernas förhållanden (renbetesrättigheter) under historisk tid.72 

Medan Wiklund i sitt deltagande i statliga utredningar sällan var ensam expert, 
om än den ende specialiserade vetenskaplige experten, så innebar de andra, mindre 
uppdragen en större möjlighet för honom att agera självständigt. Ur en nutida syn
vinkel ter sig denna typ av uppdrag som minst så betydelsefulla, beroende på den 
betydelse en del fått på lång sikt. Figur 3 visar just på några sådana utredningsupp
drag. 

Av de i figuren uppräknade uppdragen torde inte minst folkräkningarna 1920 och 
1930 ha fått för samerna långsiktiga konsekvenser. Personer som tidigare räknats 
som samer blev plötsligt svenskar enligt de indelningsgrunder som de sakkunniga 
utarbetat.73 De statliga uppdragen på central och regional nivå torde för övrigt utökas 
med fler än dem som framkommer i figuren ovan, framför allt med uppdrag på 
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regional nivå. Av Wiklunds publicerade skrifter framgår t. ex. att han också medver
kade när museer upprättade 'lappläger'.74 Hans medverkan, om än inte alltid direkt 
uttryckt, bestod då - i likhet med många av uppdragen i figuren - i att definiera vad 
som var ('äkta') samiskt och vad som inte var det. 

Figur 2. K. B. Wiklunds medverkan i statliga utredningsbetänkanden. 

År Dep. Betänkande 

1908 Civ. Sv. nomadlappars flyttningar till Norge [RK 1906] 

1909 Eck. Förslag till ord. av lappskoleväsendet 

Civ. Norska dokument rörande gränsregi. för renskötsel [RK 1907] 

Civ. Svenska dokument rörande gränsregi. för renskötsel [RK 1907] 

1912 Civ. Dokument rörande flyttlapparna [RK 1907] 

1915 Eck. Ändrade bestämmelser rörande nomadskolan 

1917 Civ. Gränsregi. mot Norge för renskötsel [RK 1913] 

1922 Soc. Om lappskattelandsinstitutet 

Soc. Flyttlappars rätt till renbetning (i Sverige och Norge) 

1923 Eck. Allmogeforskning i Sverige [om samer]: språk, ortnamn, folklore 

1924 Soc. Fattigvården bland lapparna 

1927 Soc. Svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige 

Källa: Kommittéarkiven, RA; K. B. Wiklunds samling, UUB; K. B. Wiklunds 
skrifter. 
Anm.: RK = Renbeteskommitté. 

Utöver de hittills nämnda formerna för sakkunnigdeltagande för Wiklund - delta
gande i offentliga utredningar av olika slag - kan förfrågningar per brev samt utta
landen i media anföras som exempel. Wiklund emottog under årens lopp, vilket 
framgår av den bevarade brevsamlingen på Uppsala universitetsbibliotek, ett stort 
antal brevförfrågningar från framför allt enskilda, men ibland också myndigheter, i 
mindre ärenden. Det kunde röra sig om frågor om renens biologi, termer och namn i 
olika samiska dialekter, färdvägar och transportmedel i Lappland samt mycket an
nat. Bredden på de förfrågningar som på detta sätt skickades till honom avspeglar 
också synen på honom som expert: inget område förutsattes vara honom främ
mande.75 

Också i media - i dagstidningar - uttalade sig Wiklund, antingen på direkt förfrå
gan eller också oombedd. Ofta skedde detta med stor auktoritet. När exempelvis 
Fredrika Bremer-förbundet 1906 till ett antal personer ställde frågorna "Hvilken 
ställning bör en för folkupplysning nitälskande association intaga till lapparnas bild
ningsanspråk? [...] Är det med deras intresse förenligt att ge dem del af den mo
derna kulturen?", svarade Wiklund naturligtvis på detta och svaret publicerades 
också i förbundets tidskrift.76 Till försvar för samer och samisk kultur ingrep han 
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också ett antal gånger utan att förfrågan om hans medverkan efterfrågats. Så t.ex. 
1923, när Göteborg firade sitt trehundraårsjubileum och ett 'lappläger' skulle sättas 
upp i anslutning till jubileumsutställningen. I en artikel i Svenska Dagbladet kritise
rar Wiklund detta, då det inte var en 'äkta' samisk miljö som skulle förevisas utan 
snarare hade karaktären av spektakel.77 Något lappläger i Göteborg blev det heller 
inte. 

Wiklund medverkade som sakkunnig på många olika sätt och i många olika frå
gor. Hur han medverkade, och den roll han kunde spela, skall belysas utifrån två 
kortare exempel, tillkomsten av Nomadskolans läsebok respektive namnfrågor i 
Norrbotten. 

Figur 3. Några exempel på statliga sakkunniguppdrag på central och regional nivå 
för K. B. Wiklund 1900-1930. 

År Myndighet (motsv.) Uppgift 

1903 - Reviderar/översätter Nya testamentet till samiska. 

1905 - Reviderar/översätter Odhners lärobok i Sveriges 
historia till samiska. 

1905-1920 Rikets allmänna 
kartverk 

Granskar, och föreslår, ort- och naturnamn på kartor 
över Norrbotten. 

Kgl. Järnvägsstyrelsen Granskar, och föreslår, namn på stationer och 
hållplatser 

1910 Namnkommissionen Sakkunnig vid bestämmandet av vilka (person-) 
namn som är 'äkta' samiska namn. 

1917-1929 Domkapitlet, Luleå Ensam författare av Nomadskolans läsebok I—III. 

1920 Namnkommissionen Sakkunnig vid bestämmandet av vilka namn som är 
'äkta' samiska namn. 

1920 SCB Sakkunnig vid bestämmande av vem som skulle 
räknas som same i folkräkningen 1920. 

1930 SCB Sakkunnig vid bestämmande av vem som skulle 
räknas som same i folkräkningen 1930. 

Källa: Figuren har sammanställts på grundval av uppgifter i K. B. Wiklunds sam
ling, UUB. 

NOMADSKOLANS LÄSEBOK 

Efter att nomadskolan inrättats 1913 förelåg en brist på aktuella och lämpliga läro
böcker att använda i undervisningen.78 De som fanns var i allmänhet föråldrade.79 

Endast en abc-bok författad på "nordlapska" för de mindre klasserna och Odhners 
lärobok i historia - för övrigt översatt av Wiklund - fanns att tillgå bland aktuell 
samtida litteratur.80 Med Nomadskolans läsebok kom denna brist att avhjälpas. Det 
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blev heller inte bara en del, utan tre delar vilka utkom under åren 1917-1929 och 
blev de huvudsakliga läromedlen för hela nomadskolan. 

Den myndighet som ansvarade för nomadskolorna i Övre Norrland, domkapitlet i 
Luleå, bad i december 1915 Wiklund att lämna synpunkter om behovet av läro
böcker vilket han också gjorde, samtidigt som han förklarade sig villig att bidraga 
till en ytterligare utredning om sådan erfordrades.81 En sådan tycks också ha genom
förts, med positivt resultat kan tilläggas.82 Med bemyndigande från Kungl. Maj:t 
1917 tog domkapitlet på sig ansvaret för utgivningen av läroböcker för nomadskolan 
och gav också Wiklund uppdraget att färdigställa en läsebok i två delar.83 Därmed 
kunde arbetet med att författa läromedel ta sin början, även om en del ställnings
taganden med avseende på läsebokens utformning återstod. Läsebokens första del 
utkom dock redan samma år som uppdraget gavs, och den andra delen gavs ut 1922. 
De direktiv som getts rörande läseböckernas innehåll hade dock ej till fullo beaktas 
av Wiklund, som i stället självständigt utformade läseböckernas innehåll.84 Även om 
domkapitlets intentioner med avseende på innehållet inte följts, riktades ingen kritik 
från deras sida mot Wiklund. Också domkapitlet ansåg honom vara en erkänd aukto
ritet i fråga om samernas kultur. I böljan av 1920-talet uttryckte sig domkapitlet som 
så att Wiklund var "den måhända ende sakkunnige inom landet, åt vilken författan
det av dessa läseböcker för nomadlapparnas barn kunnat med full trygghet anför
tros", och att han dessutom ägde "eminenta förutsättningar för framställande av för 
nomadundervisningen lämpliga läroböcker".85 

Något senare än de två första delarna utkom ytterligare en del (1929). Den tredje 
delen har dessutom en tillkomsthistoria som skiljer sig från de båda första delarnas, 
vilka Wiklund av domkapitlet i Luleå erhöll uppdrag att författa. 1929 meddelar 
Wiklund domkapitlet att en tredje del, något försenad av sjukdom och andra ålig
ganden, var färdig.86 Domkapitlet kunde emellertid inte påminna sig att det gett 
honom uppdrag att skriva en tredje del, och hittade inte heller något direktiv i sitt 
kansli.87 I efterhand, så att säga, skrev därefter domkapitlet till Kungl. Maj:t och 
påtalade behovet av en tredje läsebok, som "efter samråd med domkapitlet under 
flera år" sysselsatt Wiklund.88 Uppenbarligen försökte domkapitlet i efterhand finna 
en lösning på det delikata problemet, en lösning som innebar stöd för Wiklund och 
för den av honom på eget bevåg författade tredje delen. Den tredje delen utkom 
också redan samma år, förmodligen utgiven utan stöd från Kungl. Maj:t. Det styrks 
också i ett brev från domkapitlet till Wiklund 1930, i vilket det talas det om den 
"självtagna rätt att utan nådigt bemyndigande utgiva Nomadskolans läsebok, del III" 
som domkapitlet utövat.89 Samma brev återger även en reprimand som domkapitlet 
fått från Ecklesiastikdepartementet för sitt agerande, men som enligt kanslirådet på 
departementet varit "mer för formens skull - för att den stackars Kungl. Maj:t måtte 
kunna upprätthålla åtminstone skenet av sin auktoritet".90 

Som den korta skiss över Wiklunds expertroll i utarbetandet av Nomadskolans lä
sebok visar, hade - och tog sig - Wiklund en minst sagt självständig roll. Detta 
möjliggjordes med stor sannolikhet av synen på honom som en auktoritet. För detta 
talar bl.a. att Wiklund kunde avvika från erhållna direktiv, innehållet i del II blev ett 
annat än det planerade, utan att detta resulterade i reprimander. Att han dessutom 
författade en del helt utan bemyndigande, vilket godtogs av domkapitlet som också 
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bidrog till en efterhandskonstruktion, förstärker också denna bild.91 

NAMNFRÅGOR I NORRBOTTEN92 

Många av Wiklunds uppdrag rörde namnfrågor av olika slag. Som språkvetare var 
sådana frågor inte främmande för honom, och han kom också att under sin yrkes
verksamma tid författa ett antal skrifter med anknytning till problem rörande namn-
givning, särskilt vad gäller ortnamn, i Övre Norrland. Såväl artiklar riktade till en 
bredare läsekrets -1.ex. de i Svenska turistföreningens årsbok - som sådana riktade 
till en mer fackvetenskaplig krets - t.ex. i Namn och bygd - återfinns i hans publika
tionsförteckning (se uppsats fyra). De förfrågningar som riktades till Wiklund kunde 
exempelvis gälla naturnamn och bebyggelsenamn, ofta handlade de om namn på 
hållplatser, ångbåtsbryggor samt järnvägs- och poststationer. Mestadels rörde det sig 
om förhållanden i det nordligaste av Sverige. Det rörde sig också nästan uteslutande 
om mindre förfrågningar, dvs. inte om deltagande i större utredningar, utan om en
skilda skrivelser med konkreta, tillfälliga uppdrag av mindre art. 

Bevarade i Wiklunds arkiv finns ett trettiotal sådana skrivelser, framför allt från 
början av 1920-talet och början av 1930-talet, riktade antingen från Wiklund till 
någon myndighet (i avskrift eller koncept) eller från någon myndighet till Wik
lund.93 Myndigheter som anlitade Wiklund var exempelvis Kungl. Järnvägsstyrel
sen, Generalpoststyrelsen och Rikets allmänna kartverk, dvs. myndigheter med 
övergripande ansvar för olika sektorer i samhället. Ur dessa skrivelser går det att 
avläsa inte bara ärendenas gång och karaktären på Wiklunds sakkunnigdeltagande, 
utan också synen - hans syn - på namnen och namnforskningens samhälleliga bety
delse. Det är just detta som är av intresse här, inte samisk namnforskning i sig och 
Wiklunds bidrag till denna. 

Tillsammans med Adolf Noreen, professor i nordiska språk vid Uppsala univer
sitet, besvarade Wiklund 1923 en remiss från Rikets allmänna kartverk. I denna 
behandlas bl.a. ortnamnsgivningsskickets möjliga denationaliserande funktion och 
dess politiska konsekvenser. I remissen framhålls att sådant "icke annat än undan
tagsvis förekommit i länder, som stå på Sveriges nivå" och således ej heller före
språkas för svensk del.94 Att fastställandet av ortnamn i Övre Norrland under 1900-
talets första decennier erbjöd stora utmaningar och inte var helt oproblematiskt - ej 
heller från politisk synpunkt - hade Wiklund kunnat konstatera flera gånger dess
förinnan.95 När Wiklund exempelvis under 1910-talet på anmodan av Länsstyrelsen i 
Norrbotten yttrade sig om stationsnamn i Tornedalen, påpekade han att "särskilda 
svårigheter [var] förknippade med bestämmandet av ortnamn i de nordligaste de
larna av vårt land, där man sedan urminnes tider haft icke blott svensk, utan även 
finsk och lapsk befolkning och där man därför jämte äldre och yngre ortnamn av 
svensk upprinnelse också i stor mängd träffar finska och lapska ortnamn" och hur 
man dels kunde utgå från de historiskt givna förhållandena, dels betona traktens 
tillhörighet till Sverige (och därmed nyttja svenska namn). Medan den förra stånd
punkten kan uppfattas som opolitisk (och också ofosterländsk), fortsätter han, med
för den senare stora svårigheter att utplåna ursprungligt givna namn ('historiska 
fakta') samtidigt som försöken att dölja dessa är politiskt farligt vilket gör att denna 
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ståndpunkt borde undvikas.96 

Skrivelserna i Wiklunds arkiv visar att han uppfattades som auktoritet också i 
namnfrågor. Ärenden tillställdes Wiklund antingen direkt från respektive myndighet, 
eller via Kungl. Ortnamnskommissionen, som i sin tur remitterade ärenden till 
Wiklund. I det senare fallet var det alltså upp till Ortnamnskommissionen att utse 
lämplig sakkunnig (eller lämpliga sakkunniga). Av de i Wiklunds arkiv bevarade 
skrivelserna framgår det att Wiklund endast undantagsvis var en av flera sakkun
niga, vanligen var han ensam både när skrivelser riktades direkt till honom från 
någon myndighet och när de tillställdes honom via Ortnamnskomissionen. Direkti
ven är i allmänhet vida och specificerade frågeställningar få. Myndigheterna för
väntade sig att Wiklund skulle avge synpunkter kort och gott, eller som det kan stå, 
att han skulle "afgifva yttrande öfver framställda åsigter angående berörda för
slag".97 Vad myndigheterna vill att han skall yttra sig över är oftast ett (mindre) antal 
konkreta namnformer. Vanligen var det myndigheternas egna förslag som han hade 
att ta del av och kommentera, mer sällan var det fråga om att han själv skulle färdig
ställa ett förslag. Så hade han exempelvis under 1930-talet att kommentera huruvida 
Muoskosel var ett lämpligt stationsnamn, Dokkas ett bra poststationsnamn och Tu
ris tnäs et (i Vilhelmina) ett möjligt namn på en ångbåtsbrygga.98 Det här gjorde att 
yttranden snabbt besvarades av Wiklund, vanligen inom ett par dagar. Förutom att 
besvara remisser, vare sig de ställdes till honom direkt eller indirekt, hade Wiklund 
också stundtals en koordinerande position när statliga anslag erhölls från en eller 
flera myndigheter som möjliggjorde större insamlingar av ortnamn i Övre Norrland. 
När medel tillsköts under 1920-talet, bland annat från penninglotteriet, föreslog inte 
bara Wiklund sig själv som koordinator, utan författade också regler för uppteckning 
av ortnamn, utsåg lämpliga upptecknare och granskade och reviderade slutligen det 
insamlade ortnamnsmaterialet.99 Här kan det också nämnas att principer för upp
teckningar, och brister i existerande kartor och andra personers ortnamnsarbeten, 
framkommer flera gånger i Wiklunds skrifter.100 

Att Wiklund vanligen tog del av redan utarbetade förslag på namnformer av olika 
slag från myndigheter innebär inte att Wiklund enbart skall ses som en 
"godkännandeinstans", även om det många gånger från Wiklunds sida rör sig om 
accepteranden av de av myndigheterna föreslagna namnformerna och eventuellt 
mindre ortografiska kommentarer. Detta förekommmer oavsett om det är samiska, 
svenska eller finska namnformer som föreslås. Frånvaron av direktiv i skrivelserna 
gav också handlingsutrymme. Särskilt gäller detta namnförhållanden i Tornedalen, 
men även lappmarkerna berörs. Wiklunds förändringsförslag, dvs. av honom före
slagna förändringar till namnformer som myndigheter skickat till honom på remiss 
för kommentar, kan indelas i tre kategorier. För det första förslag som innebär för
ändringar från ett samiskt namn till ett annat, för det andra förändringar från svenska 
till samiska namn och för det tredje förändringar från samiska till svenska namn 
samt "försvenskning" av samiska namn. Argumentationen följer flera linjer och är 
inte heller alltid konsekvent. 

Vad gäller den första kategorin menar Wiklund vid ett fåtal tillfallen, att av myn
digheter föreslagna samiska namn borde ändras till andra samiska namn. Detta gäller 
särskilt namn som liknade ett befintligt ortnamn. Det av Generalpoststyrelsen före
slagna Kieron, för en poststation, borde exempelvis sålunda enligt Wiklund bytas ut 
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då det alltför mycket påminde om Kiruna.101 Vad gäller den andra kategorin, att 
ändra av myndigheter föreslagna svenska namn till samiska, argumenterar Wiklund 
huvudsakligen utifrån två linjer. Dels att ett föreslaget svenskt namn redan existerar 
(på annan plats i Sverige), dels att namnet i fråga inte har någon anknytning till 
platsen. När Wiklund exempelvis 1933 yttrar sig om trafikplatser mellan Tåråjaur 
och Kåbdalis, menar han att den föreslagna trafikplatsen Stensträsk kan förväxlas 
med ett redan existerande Stensträsk. Därför är han både "nödsakad och berättigad" 
att föreslå det samiska Kärkaure.m Det är sålunda mer frågan om en argumentation 
mot föreslagna svenska namn, än för samiska. Skulle bara de föreslagna svenska 
namnen uppfylla Wiklunds kriterier - unicitet och lokal förankring - skulle de också 
godkännas av honom. Det torde gälla flertalet av de namn han hade att yttra sig om 
och mot vilka han inte hade något att invända.103 Den tredje kategorin av föränd
ringsförslag från Wiklund -förändringar från samiska till svenska namn samt 'för
svenskning' av samiska namn - uppvisar i jämförelse med de övriga kategorierna 
färre specifika (geografiska) motiveringar och fler övergripande resonemang utifrån 
de berörda trakternas demografiska och kulturella sammansättning. Huruvida ett 
föreslaget samiskt namn enligt Wiklund borde göras helt svenskt eller stavas utifrån 
svenskt uttal, menar han har att göra med huruvida en trakt är 'svensk' eller är på 
gång att bli sådan.104 Ett förslag från Länsstyrelsen i Norrbotten till Järnvägsstyrel
sen att kalla Juokkeljokk för Kainalis möter exempelvis inget gehör hos Wiklund, 
som ombeds uttala sig i frågan. Han föreslår i stället Kvänberget, då det enligt ho
nom vid behov är både tillåtet och naturligt att använda svenska namnformer "enär 
svenska namn redan trängt hit upp" och Juokkeljokk är tungt och svåruttalat.105 En 
stavning av Moskosel med uo finner han vidare "omotiverad och förkastlig" då den 
inte begagnas i svenskt uttal.106 Detsamma gäller hållplatsen Vaikijaur, som sålunda 
enligt Wiklund inte bör stavas -jaure, trots att denna princip antagits på annat håll 
(Vassijaure), utan försvenskas. Detta kan, enligt honom, ske då Vassijaure ligger 
"sånär som på järnvägsfolket [...]i en ren lapsk trakt" då det vad gäller Vaikijaur går 
att tala om dess "nästan uteslutande svenska befolkning".107 Wiklund menar vidare 
att denna princip, att försvenska samiska ortnamn, kan och bör förespråkas på "de 
försvenskade nedre delarna av Lappmarkerna".108 Som kriterium för försvenskning, 
framgår det av andra skrivelser, tjänar just språket. En trakt där befolkningen enligt 
Wiklund talar svenska utgör också för honom en svensk trakt. På vilka grunder 
Wiklund fastställer att ett visst språk, och därmed också en viss etnisk grupp, är i 
majoritet framkommer dock aldrig i skrivelserna. Inte heller anför Wiklund direkt 
nationella, eller snarare nationalistiska, skäl till namngivningen i lappmarkerna.109 

Att Wiklund hos olika myndigheter utgjorde ett remissorgan visar att han av dem 
betraktades som expert. När det dessutom skedde återkommande och vanligen utan 
att frågor också remitterades till andra, visar det också att Wiklund uppfattades som 
en auktoritativ sakkunnig. Genom att påvisa brister i exempelvis existerande kartor 
och andra personers arbeten samtidigt som han påpekade vilken grundlig vetenskap
lig kunskap, särskilt i fonetik, som en upptecknare borde besitta (och som han själv 
ägde) samt också själv utarbeta metoder för ett 'riktigt' upptecknande, lade han 
grunden till denna auktoritativa bild av sig själv. Wiklunds rekommendationer till 
myndigheterna följdes oftast också, vilket skrivelserna visar. Så uttalar sig exempel
vis Järnvägsstyrelsen 1917 angående stationsnamn på inlandsbanan, att Wiklunds 
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"synpunkter beträffande [de] föreslagna namnens härledning och stavning, som [...] 
i förenämnda skrivelsen framhållits, av Kungl. Styrelsen komma att till fullo beak
tas".110 Att Wiklunds förslag godtogs innebar att det var hans definitioner på vad 
som utgjorde svensk, samisk eller finsk trakt som myndigheterna nyttjade i sin egen 
verksamhet. Att han, om än tillfälligtvis, utövade granskning också av andra ort-
namnsupptecknares arbeten, gjorde att hans syn på vad som utgjorde samiskt, 
svenskt och finskt namnskick kunde spridas i det offentliga än mer. 

AVSLUTNING 

Perioden fram till 1920-talets mitt var en "sakkunnigintensiv" tidsperiod vad gäller 
deltagande från Wiklunds sida. Wiklund anlitas återkommande av myndigheterna 
(motsv.), vilket tyder på att han sågs som en auktoritet för vilken de hade förtroende. 
De frågor han tillställs, oavsett form för deltagande, var inte bara många utan be
rörde betydande kulturella och sociala frågor, dvs. områden som inte låg inom 
språkvetenskapens område som var hans formella kompetensområde såsom profes
sor i finsk-ugriska språk. Hans (presumtiva) kunskapsfält får därför sägas ha varit 
mycket stort. Att sedan förfrågningar kunde innehålla få eller inga direktiv skapade 
förutsättningar för honom att driva en egen linje och/eller bestämt argumentera för 
ett handlingsalternativ. Såtillvida hade Wiklund stora möjligheter att påverka. Till
komsten av Nomadskolans läsebok visar också att han dels inte följde givna direktiv, 
dels agerade utan något som helst uppdrag för att genomdriva sina önskemål (fler 
delar av läseboken). 

Genom sin position som auktoritet, vilande på den akademiska ställningen och 
andras syn på honom, torde han som få under 1900-talets första decennier haft möj
lighet att påverka utformningen av politiken gentemot samerna - detta under en tid 
som, för att kontrastera mot 1930-talets sociala ingenjörskonst riktad mot större 
befolkningsgrupper, mycket väl kan sägas ha bestått i en kulturell ingenjörskonst 
riktad mot en mindre folkgrupp. Att Wiklund haft möjlighet att påverka har också 
varit fallet, vilket bland annat exemplen ovan pekat på. I och med sitt flitiga delta
gande torde han mer än väl ha uppfyllt andras förväntningar på honom, såsom de 
framkom i riksdagsdebatterna inför tillsättningen av hans professur. 

De typer av ärenden som Wiklund engagerades i kan i hög grad sammantaget sä
gas omfatta, eller beröra, "definitioner" av olika slag; vem som var same och vem 
som inte var det, vad som var svenskt och vad som var samiskt, vilka områden som 
var svenska, samiska eller finska osv. Dessa typer av ärenden framstår i efterhand 
som mycket betydelsefulla. Därmed bidrog han i högsta grad till att dra upp kultur
gränser mellan olika etniska grupper i framför allt norra Sverige. I en del frågor kom 
dessutom Wiklunds utlåtanden att på lång sikt få olyckliga konsekvenser i och med 
att olika (samiska) grupper av människor ställdes mot varandra. 

De samtida omdömena om honom visar dock att en del samer i samtiden tycks ha 
uppskattat hans gärningar. Både Gustav Park och Torkel Tomasson111 uttrycker i 
Samefolkets egen tidning sin höga uppskattning över "en av världens främste språk
kännare och historiker på samernas gebit" och säger också i en annan artikel, att han 
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"på ett bestående sätt gagnat samefolket, som i honom äger en av sina trognaste och 
bästa vänner".112 Park dristar sig t.o.m. att säga att Wiklunds "ridderlighet, san
ningskärlek och rättfärdighet" alltid bistått samerna som försvarare och hjälpare, och 
därvid varit en orädd sanningssägare.113 Om sin egen roll skrev Wiklund sällan. I ett 
brevkoncept till Ernst Manker, daterat i september 1933, sade han dock om sig själv 
att "när man en gång givit sig lappologin i våld, så far man inte länge sitta i lugn och 
ro och pilla med sina - till slut kanske ganska futila - vetenskapliga petitesser, utan 
man ställes nolens volens inför betydande sociala frågor [...] där man vackert får 
hugga i, så att knogarna vitna".114 Och nog ställdes han inför betydande frågor. Med 
Wiklund fick Sverige inte bara en stor 'lappolog', utan också en kulturvetenskaplig 
expert som knappast torde ha gjort statsmakten besviken. 
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NOTER 

* Delar av denna uppsats har tidigare presenterats dels vid seminarier anordnade av projektet 
Kulturgräns norr samt förutvarande Institutionen för historia, Umeå universitet, dels vid Nor
diska samehistoriska symposiet i Lövånger 1995. För tidigare publicerade artiklar på detta 
tema, se Karlsson, Christer, "Experternas roll. Kulturforskarna och samepolitiken under 1900-
talets första hälft", Föredrag vid Nordiska samehistoriska symposiet i Lövånger 13-14 febru
ari 1995. R. Kvist (red.). Umeå 1995, s. 75-82. 
1 För förhållandet mellan antropologi och kolonialism ur en internationell synvinkel, se exem
pelvis Friedman, Jonathan, Antropologiska porträtt. Lund 1993, s.5 ff., samt Kuper, Adam, 
Anthropologists and Anthropology. The British School 1922-72. Harmondsworth 1978, s. 123 
ff. 
2 Samlingen har katalogiserats i två arkivförteckningar; "K. B Wiklunds samling" samt "K. B 
Wiklunds brevsamling", Handskriftsavdelningen, Uppsala universitetsbibliotek (i fortsätt
ningen förkortat UUB). 
3 Så är t.ex. fallet med standardverket för kommittéväsendet under Wiklunds aktiva period, 
nämligen Meijer, Hans, Kommittépolitik och kommittéarbete. Det statli ga kommittéväsendets 
utvecklingslinjer 1905-1954 samt nuvarande funktion och arbetsformer. (S amhällsveten
skapliga studier 13.) Lund 1956. Se dock s. 243-245 för en kortare diskussion om experter 
som representerar intresseorganisationer och förvaltning. 
4 Se exempelvis Collinridge, David & Reeve, Colin, Science Speaks to Power. The Role of 
Experts in Policy Making. London 1986. 
5 Likaväl som frågor avpolitiseras kan expertkunskapen politiseras. Dels polariseras experter
nas åsikter när de engageras i en kontroversiell fråga vilket gör att deras kunskap kan ifråga
sättas, dels manipuleras och störs experter av den politiska arenans karaktäristika. 
6 Se exempelvis Brante, Thomas, "Kärnkraften - varför är forskarna oense?", Tvärsnitt 1987, 
s. 33-41, och dens. Vetenskapens sociala grunder - en studie av konflik ter i forskarvärlden. 
Stockholm 1984, ss. kap. 1 & 4. 
7 Nelkin, Dorothy, "The Political Impact of Technical Expertise", Social Studies of Science 5 
(1975), s. 35-54. 
8 Carlbohm, Terry, "Makt och inflytande - bidrag till en begreppsapparat", Statsvetenskaplig 
tidskrift 1967, s. 275 ff. För exempel på historiker som delvis använt Carlbohms definitioner 
som utgångspunkt se Norrhem, Svante, Uppkomlingarna. Kanslitjänstemännen i 1600-ta lets 
Europa. U meå 1993, s. 106 ff., samt Gustafsson, Harald, Mellan kung och allmoge - äm
betsmän, beslutsprocess och inflytande på 1700-talets Island. Stockholm 1985, s. 14 ff. 
9 Dahl, Robert, Modern politisk analys. Stockholm 1968, kap. 1-3. Jfr. även med i föregående 
not anförd litteratur. 
10 Den biografiska skildringen bygger, såvida inget annat anges, på Collinder, Björn, "Karl 
Bernhard Wiklund", Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1934. Lund 1935, s. 153-170; 
dens., "Karl Bernhard Wiklund", Kungl. Gustav Adolfs Akad emiens Minnesbok 1932-1942. 
Utg. J. Sahlgren. Uppsala 1943, s. 91-96; dens., "Karl Bernhard Wiklund som forskare och 
lärare", Saga och sed. Kungl. Gusta v Adolfs Akadem iens årsbok 1968. U tg. D. Strömbäck. 
Uppsala 1969, s. 28-37; Larsson, Lars-Gunnar, "Karl Bernhard Wiklund", Finsk-ugriska 
institutionen i Uppsala 1894-1994. Utg. av Raimo Raag & L.-G. Larsson. (Ursus. Skriftserie 
utgiven av Finsk-ugriska institutionen i Uppsala 2.) Uppsala 1986, s. 33-55; Wickman, Bo, 
"[Artikeln] Wiklund, Karl Bernhard", Svenska män och kvinnor. Bd. 8. Stockholm 1955, s. 
374-375. 
11 RD 1931; Bih., 1. saml. 3. bd., Bilaga till Kungl. Maj:ts proposition nr 1 angående statsver
kets tillstånd och behov: åttonde huvudtiteln, s. 209. 
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12 Fries, Thoralf & von Döbeln, Ernst; Uppsala universitets matrikel Höstterminen 1926. 
Uppsala 1927, s. 300. 
13 Albrektsson, Anna Maria; "Professor K. B. Wiklunds efterlämnade papper" (UUB), RA-nytt 
1982:1, s. 35-38. 
14 Se Larsson, Lars-Gunnar, "Svensk uralistik 1894-1994", Finsk-ugriska institutionen i 
Uppsala 1894-1994. Utg. av R. Raag & L.-G. Larsson. (Ursus. Skriftserie utgiven av Finsk-
ugriska institutionen i Uppsala 2.) Uppsala 1986, s. 12 ff. 
15 RD 1898; Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm (i fortsätt
ningen förkortat Bih.) 1898, Bih., 1. saml. 1. avd., punkt 6, s. 48. 
16 Gilljam var chef över Ecklesiastikdepartementet 1891-98 och blev därefter universitets
kansler. Se Norberg A. m.fl.; Tvåkammarriksdagen 1867-1970. Ledamöter och valkretsar, 
bd. 1, Stockholm 1988, s. 91. 
17 Johan August Lundeli var sedan 1891 professor i slaviska språk vid Uppsala universitet. Se 
Uppsala universitets matrikel [1906], T. Brandberg & J. v. Bahr (utg.), Uppsala 1906, s. 101. 
18 RD 1898, Bih., 1. saml. 1. avd., "Kongl. Maj:ts Proposition N:o 1, angående statsverkets 
tillstånd och behof, med dertill hörande bilagor", s. 47. 
19 Ibid., s. 47. 
20 Ibid., s. 47. 
21 Vid Uppsala universitet hade år 1896 anställts "en docent som gjort studiet af finsk-ugriska 
språk till sin specialitet" som det gällde att kvarhålla i universitetets tjänst. Ibid., s. 48. 
22 Ibid., s. 48. 
23 Ibid., s. 49. 
24 RD 1898; Bih., 4. saml. 1. avd. 1. bd., Statsutskottets utlåtanden och memorial n:is 1-20, 
N:o 9, s. 48. 
25 RD 1898; Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år 1898, Första kammaren, 2. bd., 
n:is 17-26, N:o 23, s. 4. 
26 RD 1898; Riksdagens protokoll vid lagtima riskmötet år 1898, Andra kammaren, 4. bd., 
n:is 27-33, s. 27. 
27 Månsson (nya lantmannapartiet) representerade Onsjö (Malmöhus län). Se Norberg A. 
m.fl., Tvåkammarriksdagen 1867-1970. Ledamöter och valkretsar, bd. 3, Stockholm 1986, s. 
240 f. 
28 RD 1898; Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år 1898, Andra kammaren, 4. bd., 
n:is 27-33, s. 28. 
29 Ibid., s. 28, 37 ff. 
30 Ibid., s. 29, 37. 
31 Ibid., s. 38 ff. 
32 Ibid., s. 30. 
33 Ibid., s. 30. 
34 Kronlund (pol. vilde 1898) representerade Torneå (Norrbotten), v. Friesen Stockholm och 
Husberg Luleå och Haparanda (Norrbotten). Se Norberg m.fl., bd. 1, s. 89, bd. 5, s. 332 f., 420 
f. 
35 RD 1898; Riksdagens protokoll vid lagtima riskmötet år 1898, Andra kammaren, 4. bd., 
n:is 27-33, N:o 27, s. 31 ff. 
36 Ibid., s. 35 f. 
37 Ibid., s. 41. 
38 RD 1898; Bih., 10. saml. 1. avd. 1. bd., Riksdagens skrivelser till Konungen m.m. n:is 
1-150, No 79, s. 12 f. 
39 RD 1904; Bih., 1. saml. 1. avd. 1. bd., De till Kungl. Maj:ts Proposition N:o 1, angåe nde 
statsverkets tillstånd och behof, hörande bilagor fr.o.m. åttonde hufvudtiteln, s. 114. 
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40 RD 1904; Bih., 1. saml. 1. avd. 1. bd., De till Kungl. Maj:ts Proposition N:o 1, an gående 
statsverkets tillstånd och behof hörande bilagor fr.o.m. åttonde hufVudtiteln, s. 114. 
41 Ibid., s. 118 f. 
42 Ibid., s. 119 f. 
43 Ibid, s. 120 f. 
44 Kronlund (lib. s.) representerade Haparanda (Norrbotten), Burman (pol. vilde) Byske 
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n:is 1-28, N:o 25, s. 12 ff. 
49 RD 1904; Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år 1904, Andra kammaren, 2. bd, 
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50 RD 1904; Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år 1904, Andra kammaren, 2. bd, 
n:is 23-32, N:o 24, s. 33 f. 
51 Hjärne (lantmannapartiet) representerade Uppsala, Hedin (lib. s.) Stockholm och v. Scheele 
(mod. reformvänner) Visby stad. Se Norberg m.fl, bd. 1, s. 103, bd. 2, s. 345, bd. 5, s. 226. 
52 RD 1904; Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år 1904, Andra kammaren, 2. bd, 
n:is 23-32, N:o 24, s. 34 ff. 
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54 RD 1904; Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år 1904, Andra kammaren, 2. bd, 
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56 RD 1905; Bih, 1. saml. 1. avd. 1. bd. De till Kungl. Maj:ts Proposition N:o 1, angående 
statsverkets tillstånd och behof, hörande bilagor, fr.o.m. åttonde hufVudtiteln, Tionde hufVud
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59 Ibid, s. 25. 
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N:o 11, s. 70 f. Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år 1905, Första kammaren, 3. bd, 
n:is 39-49, N:o 41, s. 10, Andra kammaren, 4. bd, n:is 45-52, N:o 52, s. 16. 
61 RD 1905; Bih, 10. saml. 1. avd. 1. bd. Riksdagens skrivelser till Konungen m.m. n:is 
142-190, N:o 147, s. 31. 
62 Ibid, s. 209. 
63 Ibid, s. 209. 
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65 RD 1931; Bih., 1. saml. 3. bd., Bilaga till Kungl. Maj:ts proposition nr 1 angående statsver
kets tillstånd och behov: åttonde huvudtiteln, s. 211. 
66 Ibid., s. 211. 
67 RD 1931; Bih., 6. saml. 1. bd., Statsutskottets utlåtanden och memorial, nr. 8, s. 61 ff.; 
Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år 1931, FK, 2. bd. nr. 21, s. 28; Riksdagens 
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68 RD 1931; Bih., 14 saml. 1. bd., Riksdagens skrivelser, nr. 8A, s. 27. 
69Det kan i det här sammanhanget också nämnas att antalet betänkanden inte fullt ut avspeglar 
antalet utredningar. Ett fåtal utredningar avbröts av olika anledningar i förtid och har sålunda 
inte avgett några betänkanden. Inte heller har betänkanden som mer allmänt behandlar för
hållandena i Övre Norrland medtagits. Det totala antalet utredningar har alltså varit något 
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tion och arbetsformer. (Samhällsvetenskapliga studier 13.) Lund 1956, s. 8 ff. 
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nades inte längre som "riktiga" samer i statens ögon och mot dessa samer kom en assimila-
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80 Ibid. s. 1. 
81 Ibid., s. 9. 
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33 
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90 Ibid. 
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kronor. För del III begärde han 1929 2000 kronor i författararvode, men nämner inget om 
nedlagd arbetsinsats. Se brev till Domkapitlet i Luleå från K. B. Wiklund, 8/2 1922, KBW 
67:E10, samt brev till Domkapitlet i Luleå från K. B. Wiklund, 8/10 1929, KBW 67:E11, 
UUB. 
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94 Avskrift av skrivelse till Rikets allmänna kartverk, dat. 14/5 1923, KBW 44:Cd 31, UUB. 
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K. B. Wiklunds syn på samerna* 

"Antropologer, etnografer och språkmän undersöka 
lapparna utan och innan med allt större iver, juristerna 
skriva lagar för dem, de administrativa makterna 
ordna dem i led och kompanier..." 

K. B. Wiklund, 1929 

Hösten 1934 avled Karl Bernhard Wiklund. Han hade som språkforskare och profes
sor vid Uppsala universitet ägnat hela sitt liv åt de finsk-ugriska språken, inte minst 
de samiska språken och samisk kultur. Som innehavare av den första professuren i 
detta ämne i Sverige kom han inte bara att uppnå en erkänd ställning som språkfors
kare, utan han blev också statens expert i samefrågor genom sitt deltagande i åtskil
liga offentliga sakkunniguppdrag rörande samerna. Wiklunds publikationer utgör en 
imponerande förteckning. Mer än 400 populärvetenskapliga och fackvetenskapliga 
arbeten av olika slag - monografier, uppsatser, dagspressartiklar - återfinns i denna.1 

Ett tiotal av hans skrifter kan betraktas som översiktsverk över samernas historia, 
riktade till en bredare publik. De samtida omdömena om Wiklund är så gott som 
genomgående goda, inte sällan prisas just den stora sakkunskap han besatt. Den kom 
till uttryck både genom hans publicerade skrifter och genom de otaliga sakkunnig
uppdrag han deltog i. Även från samiskt håll var samtida positiva omdömen vanliga. 
I exempelvis nekrologen i Samefolket, skriver Gustaf Park hur samefolket med 
Wiklunds död förlorat "en av sina bästa och mest inflytelserika vänner" och hur han 
som "ingen annan i vårt land och för övrigt hela världen kände [...] till samefolkets 
historia [...] Med uppriktig kärlek och rörande omtanke arbetade han [...] oförtrutet 
på olika sätt för samefolkets bästa".2 

Wiklund var en av de mest kända företrädarna för den s.k. lapp-skall-lapp-vara
tanken. Den karaktäriserade den svenska politiken gentemot samerna vid sekelskiftet 
1900. Lapp-skall-vara-lapp-tanken handlade i högsta grad om en speciell syn på 
samer, en syn som i Wiklunds utredningsarbete, oavsett typ, spelade en viktig roll. 
Hans inställning till samernas samtid (här: från och med omkr. 1890) och framtid, 
såsom den avspeglas i både otryckt material och i hans tryckta skrifter, uppvisar 
också stor kontinuitet, om än med vissa variationer. 

WIKLUNDS SYN PÅ SAMER 

K. B. Wiklund var unik med avseende på den position han innehade. Under decen
nier var han den ende vid ett svenskt universitet på vilken det ålåg att vara expert på 
samerna och hela deras livssfär. Föreliggande uppsats skall ge den idéhistoriska 
bakgrunden till Wiklunds deltagande och roll som sakkunnig och belysa den syn på 
samerna som K. B. Wiklund hade. Med syn skall här i en vidare mening förstås de 
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uppfattningar och värderingar som Wiklund framförde. Det rör sig här om hur 
Wiklund framställde olika samiska grupper och om denna syn förändrades, hur 
Wiklund såg på samernas förhållande till svenskar och till staten, vilka handlings
strategier Wiklund gav uttryck för rörande samerna i sin egen samtid och i framtiden 
samt vilken roll samernas historia spelade för Wiklund. Givetvis har också förklar
ingsaspekten - om och hur Wiklund förklarar förändringar i sin syn på samerna -
varit av största intresse. Hur Wiklunds syn på samerna förhöll sig till eller överens
stämde med andra samtida experters kommer inte att behandlas. 

Då det är en individ, Karl Bernhard Wiklund, som står i centrum, faller sig de 
tidsmässiga avgränsningarna rätt naturliga. Den huvudsakliga tidsavgränsningen 
utgörs givetvis av hans yrkesverksamma år, sålunda med den bortre tidsavgräns
ningen 1934. Detta tidsomfång kan och skall dock utsträckas med ett antal år. Under 
åren närmast efter hans död publicerades nämligen ett antal skrifter, avslutade såväl 
som oavslutade, som han arbetat med under sina sista levnadsår. En medveten av-
gränsning vad gäller typen av texter som genomgåtts har också gjorts. Jag avser här 
att i första hand studera publicerade skrifter och i andra hand skrifter av framför allt 
övergripande, syntetiserande karaktär som i Wiklunds produktion direkt eller in
direkt behandlar samiskt språk och/eller samisk kultur i en vidare mening. Det är 
sålunda mestadels frågan om skrifter som vände sig till en större, bredare läsekrets 
och inte till andra specialister med fackvetenskaplig utbildning eller tjänst. Det inne
bär att den 'syn' på samer som här presenteras, skulle kunna sägas vara den syn som 
hade förutsättningar att nå en större läsekrets, uppfattningar den breda allmänheten 
hade möjlighet att ta del av. Exempel på sådana skrifter är artiklarna i Svenska tu
ristföreningens årsbok och skriften i Verdandi-serien, liksom åtskilliga tidnings
artiklar. Det av mig studerade materialet omfattar såväl monografier som uppsatser, 
tidnings- och tidskriftsartiklar som behandlar samerna och samisk kultur. Exakt 
vilka av hans skriftliga arbeten jag använt mig av här framgår av noterna och käll
förteckningen.3 

Vad gäller metoden och uppläggningen av denna undersökning har följande till
vägagångssätt valts. Det som jag i Wiklunds skrifter funnit vara av relevans för de 
av mig valda perspektiven har jag till att börja med indelat efter tidsperiod. Denna 
undersökning är indelad i tre tidsperioder; en del om Wiklunds syn på förhistorien 
och den historiska tiden (fram till ca. 1890), en del som behandlar Wiklunds egen 
samtid (c. 1890-1935) samt en del om Wiklunds syn på samernas framtid. Nu bety
der inte detta att allt som i texterna har kunnat indelas på detta sätt har indelats på ett 
sådant sätt. Min avsikt har inte i första hand varit att ge en totalbild av Wiklunds 
uppfattningar om allt som rör samerna och deras historia. Därför har jag i min un
dersökning av hans texter också vad gäller respektive tidsperiod inriktat mig på ett 
antal ämnesområden - teman - vilka jag koncentrerar mig på. Ibland har dessa 
teman, där jag av olika skäl funnit det vara nödvändigt, indelats i delteman. De 
teman jag valt varierar något vad gäller tidsperioderna. Min avsikt har emellertid 
varit att lyfta fram teman som på något sätt - direkt eller indirekt - berör rensköt
seln, eftersom Wiklunds expertmedverkan i olika utredningar inte sällan berör denna 
del av det samiska samhället. 

Då valet av teman har gjorts uteslutande utifrån vad som jag bedömt som relevant 
här har andra minst lika spännande stora som små teman valts bort. Av samma an
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ledning blir Wiklunds syn på samernas historia i min tappning ingen 'totalhistoria'. 
Det är inte en syntes som skall presenteras. Att sammanföra en individs åsikter i ett 
visst specifikt ämne, oavsett när i en forskarkarriär de framförts, kan givetvis ha sina 
risker. All sammanställning och bearbetning av källmaterial är ju trots allt en kon
struktion. Svårigheten är framför allt att undvika att Wiklunds idéer sammanförs till 
en syntes, till "konceptet Wiklund", vilket vore felaktigt. Det är ju inte alls säkert att 
en ståndpunkt i en fråga varit självklar för honom vid alla tidpunkter i hans liv. Jag 
har, inom varje behandlad tidsperiod och inom varje behandlat tema, försökt åskåd
liggöra Wiklunds åsikter utifrån ett kronologiskt perspektiv, dvs. visa på bestående 
idéer och på hur idéer inom ett specifikt område förändrats över tiden där det fram
går i texterna. 

Ur dispositionssynpunkt kommer en "omvänd" kronologi att tillämpas i detta av
snitt. Först kommer Wiklunds syn på samerna i samtiden och i framtiden att be
handlas, varefter synen på samer i förhistorisk och historisk tid följer. Denna dispo
sition har valts då synen på samernas samtid och framtid dels är mer bekant, dels 
uppvisar större kontinuitet, medan Wiklunds syn på samerna i historisk tid är ett 
tämligen obekant och obeaktat, men tillika synnerligen intressant och viktigt, om
råde. 

SAMESYNERNAS HISTORIOGRAFI 

Synen på, teorierna om och intresset för samerna har varierat under århundradena. 
Det är inte min avsikt att ge en översikt över dessa förändringar och deras orsaker. 
Åtskilliga åsikter har naturligtvis också existerat parallellt med varandra, det har inte 
uteslutande handlat om bara en syn under en given tidsperiod. Däremot kan större 
och dominerande drag skönjas, vilket bland annat idéhistorikern Gunnar Broberg 
visat. 

Under tiden närmast före sekelskiftet 1900, tillika tiden för Wiklunds uppdykande 
på den offentliga arenan i Sverige, levde tankar om den ädle vilden, det enkla och 
ursprungliga kvar, samtidigt som samen också med förakt framställdes som utveck
lingens baksida.4 Samer betraktades som en folkspillra som hörde det förgångna till 
och vars dagar, liksom övriga mindre folkslags, var räknade.5 Utvecklingen sågs 
som oundviklig. Utdöendetemat var dock inget nytt som uppkommit efter Darwin. 
Det hade existerat redan under 1800-talets första hälft.6 Inte heller var den biolo
giska aspekten, att samerna rasmässigt avvek från germanerna, ny.7 Enligt en från 
1830-talet i Sverige framträdande och mycket uppmärksammad teori av professorn i 
zoologi i Lund, Sven B. Nilsson, antogs stora delar av Skandinavien ursprungligen 
ha bebotts av en samisk eller en med samerna besläktad ras, som efterhand drivits 
iväg av en framryckande germansk ras och tvingats dra sig undan mot norr. Denna 
uppfattning (framförd i Skandinaviska Nordens urinnevånare, 1838-43) innebar 
dels att det pågått en raskamp i det förgångna, dels att samerna kunde betraktas som 
en förlorande urbefolkning.8 Den nilssonska teorin kan uppfattas som central i 1800-
talets syn på samerna.9 Mot slutet av 1800-talet, då frågor om samernas traditionella 
renbetesområden blev aktuella, blev denna syn alltmer problematisk och fick större 
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politisk aktualitet, för den kunde indirekt uppfattas som att samerna hade vittomfat
tande rättigheter, kanske t.o.m. en ursprunglig besittningsrätt, och också ett gloriöst 
förflutet som måste gottgöras.10 Tanken att samerna utgjorde en särskild ras behövde 
dock inte betyda att det sågs som uteslutande negativt att även en annan ras än den 
germanska fanns inom landets gränser. Den kunde nämligen också bidra till att 
skänka glans åt landet, vilket gjorde Sverige jämförbart med större och samtida 
kolonialstater, liksom den gjorde Lappland till ett utmärkt övningsfält för den nya 
antropologiska vetenskapen.11 

Under senare hälften av 1800-talet präglades den officiella synen på samerna -
den syn som myndigheter och andra samhälleliga beslutsfattare anammade - av att 
samerna sågs som just ett försvinnande folk, en folkspillra som inte hade lång tid 
kvar. Detta antogs ske antingen genom utdöende eller också genom assimilation, 
dvs. en integrering med och ett uppgående i den etniskt svenska befolkningen.12 

Runt sekelskiftet och några decennier framåt förändras denna uppfattning. Då tar 
vad som av många brukar kallas lapp-skall-vara-lapp-idén sin början. Den fick också 
snabbt genomslag i politiken. 

LAPP-SKALL-VARA-LAPP-TANKEN OCH WIKLUND 

Lapp-skall-vara-lapp-tanken och de politiska åtgärder som den resulterade i har 
länge, liksom den samiska historien i stort, varit eftersatta forskningsområden bland 
svenska forskare. Under de senaste tjugo åren har de dock rönt ett visst intresse hos 
en handfull forskare inom olika discipliner i Sverige. Så har exempelvis sekelskiftets 
politik gentemot samerna och/eller de bakomliggande idéerna behandlats av Brit 
Uppman i hennes avhandling i historia (1978), av statsvetaren Rolf Sjölin i hans 
avhandling i statsvetenskap (1981) samt av idéhistorikern Gunnar Broberg i en arti
kel i Lychnos (1982). 

Det finns givetvis såväl gemensamma som särskiljande drag i dessa forskares 
tolkningar av den aktuella tidsperioden. Idéernas och politikens genombrott förläggs 
i allmänhet till tiden mellan 1870 och 1900.13 Bakom lapp-skall-vara-lapp-idén, och 
i denna, menar såväl Uppman som Sjölin att darwinism och/eller socialdarwinism är 
påtagliga (och tungt bärande) inslag.14 Någon närmare definition av innebörden i 
termerna darwinism och socialdarwinism ges i allmänhet ej, trots att termerna an
vänds ett flertal gånger. Lapp-skall-vara-lapp-idén och politiken karaktäriseras till 
sitt innehåll enligt Sjölin som syftande till ett bevarande av nomadlivet till varje pris, 
genom att "samerna skyddas" och isoleras ekonomiskt, socialt och kulturellt samt 
genom att uppväxande nomadbarn sätts i särskild nomadskola.15 Uppman ser även 
hon politiken som syftande till att bevara nomadkulturen oförändrad genom att an
passa samerna till nomadlivet, detta genom en segregationspolitik betingad av eko
nomiska och utrikespolitiska faktorer.16 

Wiklunds syn på samer, eller hans expertroll, har i förhållandevis liten utsträck
ning hitintills behandlats. För att återanknyta till ovan nämnda forskare, påpekar 
Uppman i allmänna ordalag att "Wiklunds synpunkter [... är] av intresse" då "han 
tycks ha påverkat utformningen av samepolitiken i viss grad".17 På idéplanet påpe
kas vidare att Wiklund hade en positiv syn på samerna och att han var en ivrare för 
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fortlevande renskötsel runt sekelskiftet, att han vidare uppvisar en förmyndarattityd 
och en "lätt konstaterbar faderlighet".18 Enligt Sjölin har Wiklund som en av många 
lappologer spelat en stor roll som sakkunnig åt myndigheter.19 Idén om att till varje 
pris bevara nomadlivet och åtgärderna härför kan också, säger Sjölin, spåras till 
framför allt K. B. Wiklund i hans skrifter om samerna, skrivna på 1890-talet, och till 
en del andra personer (däribland rasbiologen Herman Lundborg).20 Broberg, vars 
arbete är inriktat på sekelskiftets idéer om samerna, menar att det var uppenbart att 
"lappologerna", däribland Wiklund, "gång på gång hamnade i situationer, som 
tvingade dem att använda sin vetenskap på praktiska frågor" och att de härvidlag 
styrdes av framför allt socialdarwinistiska tankegångar.21 Lapp-skall-vara-lapp-poli-
tiken och Wiklund har hitintills, som i fallet med de refererade forskarna här, gärna 
behandlats utifrån kulturteoretiska perspektiv, gärna socialdarwinism. Det finns 
dock också ett annat perspektiv, utifrån vilket sekelskiftets politik kan analyseras, 
nämligen utifrån begrepp som nationalism och nationell identitet. 

NATIONALISM OCH NATIONELL IDENTITET 

Nationalismen har varit, och är fortfarande, en stark politisk kraft. Den har, i likhet 
med andra "-ismer" och ideologier, i hög grad verkat universellt och påverkat inter
nationella relationer. I en vidare mening kan nationalism sägas innefatta många 
komponenter. Med utgångspunkt i tankegångar formulerade av Peter Alter och 
Anthony D. Smith, skall begreppen nationalism, nation-stat och nationell identitet 
här kortfattat beröras.22 Trots nationalismens nationella varianter och förändringar 
över tid kan några strukturella drag ändå framhävas. Nationalismen innebär ett med
vetande om en (folk-)grupps särdrag och självständighet, särskilt deras etniska, 
språkliga eller religiösa homogenitet, samt denna folkgrupps gemensamma politiska 
mål, framför allt att uppnå eller vidmakthålla autonomi inom ett avgränsat område, 
en nation, som utgör det historiska hemlandet. Vidare kan till nationalismen fogas 
uppfattningar om en för folkgruppen gemensam känsla av distinktion gentemot 
andra grupper.23 

Så länge flera folkgrupper inryms inom en stat kan nationalismens mål vara både 
emancipatoriska, för den folkmajoritet som förespråkar den, och förtryckande, gent
emot i staten existerande folkminoriteter. En sådan nationalstat, med en domine
rande folkgrupp som uppnått självbestämmande och en eller flera folkminoriteter, 
kan hantera minoriteter på många olika sätt, bl.a. genom segregation och/eller assi
milation av de senare.24 

Nära förbunden med nationalism är nationell identitet, eller nationellt självmed
vetande, som kan sägas bestå i en gemensam känsla av samhörighet baserad på 
myter, historia och kultur.25 Den kollektiva identiteten syftar inte minst till en socia
lisation av gruppmedlemmarna. Nationen utgör "hemlandet". En lång historia, som 
kan utgöra nationens rötter, är en viktig komponent för den inre kollektiva kulturella 
identiteten genom att den både mobiliserar och stabiliserar nationens medlemmar 
(folket).26 Den kan visa på exempelvis folkgruppens gemensamma ursprung, frigö
relse och guldålder.27 En lång historia är dock inte ensam tillräcklig. Enligt Smith 
behövs, förutom en sådan linjär utveckling, även en organisk-evolutionistisk fram
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ställning som visar på en för nationen autonom kulturell utveckling.28 Det egna 
territoriet blir därmed en naturlig arena för historieskrivningen, liksom vetenskapen 
blir ett verktyg i konstruktionen av nationella historier där syftet inte bara är att 
förklara det gemensamma samtida utifrån ett likaledes gemensamt förflutet, utan 
också att nedtona inkonsekvenser och motsättningar. För i den nationella historien 
(den nationella mytologin) bör det inte finnas tvivel eller olika versioner.29 En mino
ritet inom en nationalstat borde därför vara särskilt intressant och utgöra en särskild 
utmaning för historieskrivningen, därmed också för Wiklund i början av 1900-talet. 

K. B. WIKLUND OCH D E S VENSKA S AMERNA: SA MERNAS SA MTID OCH 
FRAMTID 

När Wiklund i sina skrifter skriver om samer använder han dels den allmänna be
teckningen 'lappar', dels beteckningarna 'fjällappar' (eller 'nomadiserande lappar') 
och 'skogslappar'. Den allmänna beteckningen 'lappar' innefattar de båda senare 
kategorierna. En definition av dessa båda kategorier kan här vara på sin plats. Då det 
här i det följande talas om fjällsamer (nomadiserande samer) respektive skogssamer 
avses en uppdelning huvudsakligen utifrån levnadssätt. De förra lever i huvudsak av 
renskötsel i fjällområden och är nomadiserande över större geografiska områden 
under olika delar av året med stora renhjordar. De senare är mindre rörliga, inte 
sällan bofasta, och bedriver renskötsel (med ett mindre antal renar) i kombination 
med annan näringsverksamhet i skogslandet.30 

RENSKÖTSEL 

Till renskötseln som näringsgren i sin egen samtid ställer sig Wiklund positiv. Inte 
vid något tillfälle fäller han yttranden som kan tolkas som att renskötseln som sådan 
bör avskaffas. Wiklunds positiva hållning över tiden gäller emellertid inte all form 
av renskötsel och inte heller alla renskötare. Denna hållning framförs lika mycket 
genom att kritisera den form han anser vara mindre bra som genom att förorda den 
form han propagerar för. Det är fjällrenskötseln som enligt Wiklund har ett existens
berättigande (och sålunda bör stödjas) medan skogsrenskötseln ej har någon framtid, 
inte minst därför att den konkurrerar om samma utrymme som de bofasta som be
driver åkerbruk och/eller boskapsskötsel. Wiklund anser att fjällrenskötseln har sitt 
berättigande i att den dels är en viktig ekonomisk faktor, dels bedrivs på områden 
där ingen annan näringsverksamhet kan bedrivas. Denna hållning framförs lika 
mycket genom att kritisera den form av renskötsel han anser vara mindre bra (skogs
renskötseln) som genom att förorda den form han propagerar för, dvs. fjällrensköt-
sel.31 

Vad gäller de svårigheter som renskötseln drabbas av märks hos Wiklund över 
tiden en förskjutning från yttre till inre förklaringar till orsakerna bakom svårig
heterna. 1895 anser han svårigheterna ligga i överproduktion till följd av "icke-lapp-
ars spekulationer" som gjort markerna utsugna och orsakat skada på fastboendes 
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marker, 1903 är det bedrövliga förhållanden genom väderlek och sjukdom för att 
senare vara ett resultat av en kvalitativ försämring inom renskötseln.32 

Den kvalitativa försämringen består i hans ögon av skogsrenskötselns förfall. 
Kritiken mot skogsrenskötseln, och därmed skogssamerna, är återkommande och 
inriktar sig på just den slappa skötseln och på de därmed sammanhängande skadorna 
på bofastas egendom som skogssamernas renar orsakar. Däremot sägs inget av 
Wiklund om att skogsrenskötseln inte skulle vara ekonomisk i sig. Det är framför 
allt under 1890-talet och 1900-talets första decennier som skogsrenskötseln och 
skogssamerna behandlas självständigt i Wiklunds skrifter. Därefter blir den samtida 
skogsrenskötseln ett sällsynt ämne för sig.33 

Skogssamernas områden definieras i Wiklunds skrifter runt sekelskiftet som Malå 
socken och Pite lappmark.34 Där, "i dessa tröstlösa trakter finner man skogslappar
nas egentliga hemland".35 Han menar i skrifterna att skogssamerna i de flesta trakter 
för länge sedan har övergivit sitt gamla levnadssätt och det "gamla goda sättet" att 
sköta renarna på.36 Orsaken till detta är just skogssamernas slapphet i renskötseln. 
Deras renskötsel inskränker sig till "några vanmäktiga försök att samla ihop hjor
den" på sommaren för att vintertid följa efter renarna "naturligtvis med hästskjuts", 
såvida "de inte föredraga att stanna hemma i stugan i godan ro".37 Renarna lämnas 
därför utan vård och tillsyn, blir förvildade och ohanterliga och gör ohägn på bön
dernas ägor.38 I den mån skogssamerna kommer i kontakt med sina renar är det 
genom jakt, de anser det vara bekvämare att jaga renar än att sköta renar.39 Släpp-
häntheten i renskötseln och dess konsekvenser på förhållandena gentemot bofasta 
återkommer.40 1906 anser Wiklund skogsrenskötseln, med sina fullständigt vilda 
renar, vara en renskötsel som till slut på laglig väg måste förbjudas.41 Enligt Wik
lund är det alltså skogssamerna och deras renar som orsakar skador på bofastas 
egendom. Att skogssamerna oundvikligen måste ge vika beror på att de markområ
den de utnyttjar är alltför goda för att användas blott till renskötsel. Åkerbruk och 
nötkreatursskötsel kan icke tåla någon renskötsel bredvid sig, menar Wiklund. Där 
100 skogslappar får sin bärgning kan hundra gånger så många bönder få sin utkomst, 
vilket är "ett exempel på att den svagare måste ge vika för den starke".42 

Synen på fjällrenskötseln är en helt annan i Wiklunds skrifter. Inställningen är 
betydligt mer positiv och orsaken till detta är bland annat den ekonomiska betydelse 
som Wiklund tillmäter denna form av renskötsel. Till en början, runt sekelskiftet, ser 
han fjällrenskötseln som en god affär endast för de nomadiserande samerna själva. 
Då menar han att priserna på renkött "stigit ofantligt, så att renhjordarna under nor
mala år ge en synnerligen god vinst" för renskötarna.43 I skrifterna från 1910- och 
1920-talet blir fjällrenskötseln dock för Wiklund en angelägenhet för fler, inte minst 
för landet. Samerna sägs då vara allt annat än leksaker, vildar eller en betydelselös 
kuriositet.44 De är i stället en ekonomisk faktor av vikt "för oss alla" och för "hela 
landet".45 I slutet av 1920-talet menar han att fjällrenskötseln "först och sist är en 
ekonomisk fråga, där det rör sig om miljoner kronors värden och om tusentals män
niskors nödtorftiga bärgning nu och i framtiden".46 För framtiden är det också viktigt 
att Qällrenskötseln bibehålls. Därför förespråkar Wiklund aktivt stöd till unga noma
diserande renskötare under 1910- och 1920-talet. Staten, menar han, både kan och 
bör stödja unga nomader ekonomiskt så att de kan ägna sig åt denna näring.47 For
muleringarna vad gäller den ekonomiska betydelsen av fjällrenskötseln är annars på
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fallande vaga i Wiklunds texter. Inte någon gång specificerar Wiklund hur mycket 
renskötseln årligen genererar eller vad den ekonomiskt betyder för staten. Inte heller 
nämner han någon gång att renkött konsumeras av andra än samer själva (vilket ju 
skulle tyda på att köttproduktionen kunde ha en betydelse för hela landet). För att 
helt förstå den positiva inställningen till fjällrenskötseln bör användandet av det 
ekonomiska argumentet för ett bibehållande av fjällrenskötsel ses i relation till 
Wiklunds syn på samernas rättigheter till land (se nedan). 

KULTURSTÅNDPUNKT 

Vad gäller kulturell ståndpunkt, för övrigt ett av honom flitigt använt och tillika 
odefinierat uttryck, står svenskarna generellt för den "högre odlingen". Wiklund 
beskriver gärna förhållandet mellan samer och svenskar som en kamp eller en strid 
där den kraftigare och starkare folkstammen - svenskar - alltid har vunnit, såväl i 
samtiden som i forntiden.48 Det samiska livet är ett liv utanför civilisationen och 
samerna räknas därför aldrig av Wiklund som verkliga kulturmänniskor. Detta är en 
åsikt Wiklund framför under alla år,49 men det betyder inte att bilden av samernas 
kulturella nivå är statisk. I huvudsak går hans åsikter från att vara kritiska runt sekel
skiftet, till att bli mindre kritiska några decennier senare. 

Som kulturmänniskor räknas alltså svenskarna, och den svenska nationaliteten, 
skriver han 1895, "tränger fram med den rätt, som den högre kulturen har öfver den 
lägre" och han hoppas därför att den svenska civilisationen en gång skall komma att 
omfatta hela landet.50 Det går heller inte, menar han, att ställa alltför höga fordringar 
på samerna som ju inte är några kulturmänniskor utan tvärtom, "många gå under när 
de smaka på det högre vetandet".51 Kåtalivet beskrivs 1903 av Wiklund som ett 
primitivt naturliv, likt det liv som förts för länge sedan, där "Civilisationen med sin 
blanka fernissa dunstar bort [...] till enklare förhållanden, enklare vanor, enkla obe
stämda känslor".52 Det är just denna enkelhet som vidare gör att en högkultiverad 
människa inte kan föra ett behagligt och människovärdigt liv i Lappmarken. 53 Sa
mernas mindre kultiverade ställning innebär emellertid inte att samerna inte har ett 
existensberättigande. Det måste, menar Wiklund utan att förklara sig närmare vid 
detta tillfälle, finnas folkstammar - däribland samer - med icke fullt så höga ford
ringar på livet.54 

Denna anledning torde dock vara fjällren skötselns bestående. Om en högkultive
rad människa inte kan föra ett människovärdigt liv i Lappland och renskötsel samti
digt skall bedrivas i ljällen då måste den verksamheten bedrivas av människor med 
inte fullt så stora krav på livet som svenskarna: för att en nomadiserande same skall 
kunna bestå ekonomiskt måste han avsäga sig en stor del av de behov som de fast-
boende anser vara oundgängliga. Blir längtan för stark efter dessa behov förfaller 
han till de fastboendes veklighet och upphör att vara en riktig nomad.55 Att ijäll-
samerna besitter allt annat än veklighet återkommer han till. Just Qällsamernas 
styrka menar han vara en förutsättning för livet i fjällen, ty är det inte egentligen så 
"att de bragder de vaije dag utföra i ur och skur på fjället och i skogen, mera vittna 
om tränade sportsmän med senor av stål än om ett underhaltigt och dödsdömt men-
niskoslag?"56 En svängning i synen på fjällsamerna kan konstateras under 1920-
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talet. Att tala om fjällsamer som vildar och naturfolk anser han då vara orimligt.57 

Då menar han det inte vara ovanligt, delvis på grund av att fjällsamerna kommer i 
kontakt med mycket folk under sina flyttningar, att de "stå litet högre än den fastsit
tande befolkningen i trakten".58 Detta till skillnad från skogssamerna som, vilket 
Wiklund påtalat tjugo år tidigare, i förståndsgåvor icke når upp till den svenska 
befolkningen och icke heller till fjällsamerna.59 

STATEN OCH DE BOFASTA 

Det ekonomiska argumentet som Wiklund framförde till stöd för fjällrenskötseln 
förekommer vid sidan av ett annat argument för dess existensberättigande. Detta 
framkommer under 1890-talet och återkommer även senare. Då framför Wiklund 
den åsikten att 

samerna draga nytta af trakter, där ingen annan kan existera, och det är väl då 
vida bättre, att dessa trakter komma till 'någon' nytta, än att de ligga alldeles öde 
och tomma. Må man då alltså om möjligt försöka aflägsna allt, som kan motverka 
ett rätt och rationellt handhafVande af renskötseln, för så vidt detta icke står i strid 
med den åkerbrukande befolkningens rättmätiga fordringar!60 

Endast dessa områden, "de öde fjällen", där inga fasta bebyggare kan existera, är 
med Wiklunds ord i deras "fullt okvalda besittning".61 Anledningen till att bofasta 
inte skulle kunna utnyttja fjällen anser han i huvudsak vara klimatet vilket gör att 
"odlingen", dvs. jordbruket, inte kan få faste där.62 Fjällen, där ijällrenskötsel be
drivs, är alltså de områden som Wiklund anser samerna ha (nyttjande-)rätt till. Att 
samer, ijäll- eller skogssamer, skulle ha någon som helst äganderätt till de områden 
de nyttjar nämns aldrig i hans skrifter. Med argumentet om fjällen som öde områden 
där ingen annan näring kan förekomma, ges existensberättigande åt ijällsamerna. 
Detta ska nog inte heller ses som något för evigt givet, vilket han ger uttryck för vid 
åtminstone ett tillfälle, då de trakter fjällsamerna använder endast "så vidt man nu 
kan se" är fullständigt obrukbara till andra ändamål än renskötsel.63 

Förhållandet mellan samer och bofasta skildras på olika sätt av Wiklund över 
tiden. På 1890-talet menar han inskränkningar vara befogade när renskötseln står i 
strid med "den åkerbrukande befolkningens rättmätiga fordringar!"64 Vilka 
fordringar det är fråga om och varför de är rättmätiga framgår ej. I början av 1910-
talet menar han däremot förhållandet mellan samer i allmänhet och bofasta vara gott 
i de flesta trakter, även om den svenska befolkningen har en tendens att se på sig 
själv som en högre stående ras.65 

På 1920-talet är det åter konfliktperspektivet som återfinns i hans skrifter de 
gånger ämnet tas upp. Då menar han att samerna "lyckats tränga allt längre mot 
söder på den skandinaviska halvön och [... utvidgat] området för sina vandringar till 
trakter, som egentligen höra bönderna till"66. Därmed har de penetrerat ett annat 
folks territorium, "the ancient territory of the Swedes".67 

Till synen på samernas rättigheter, hör också Wiklunds syn på samerna som med
borgare. I hans texter märks efterhand en förändring. Från att beskrivas i termer av 
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"de andra" inkorporeras samerna som likvärdiga medborgare i Wiklunds tankevärld. 
Under 1890-talet och 1900-talets första år betecknar Wiklund samerna som "dessa 
för oss främmande folk"68 och talar om olika nationaliteter - samer och svenskar -
som lever sida vid sida.69 Talet om samerna som en särskild nationalitet, eller folk
stam, återkommer visserligen ett fåtal gånger,70 men alltmer jämställer Wiklund 
samerna med svenskar i medborgarhänseende. Detta gäller i synnerhet 1920-talet då 
samerna sägs vara, och under lång tid även ha varit, lika goda medborgare i Sverige 
med samma rättigheter och skyldigheter som andra svenskar.71 

RENSKÖTANDE FOLK I ANDRA LÄNDER 

Att Wiklund vanligen inte jämställer samer med svenskar torde ha framgått. I jämfö
relse med andra befolkningar i liknande livssituation som samerna, tillmäter dock 
Wiklund de svenska samerna en hög ställning. De amerikanska indianerna och sa
merna i Ryssland och Finland kommenteras inte mer än flyktigt. De förra, menar 
Wiklund 1895, kan inte jämföras med samerna eftersom indianerna innehar 
"områden, som äro mäktiga af en högre utveckling" och de därför är dömda till 
undergång.72 Markernas potentiella användningsområden för andra än indianer är 
alltså orsaken till indianernas förestående försvinnande. I Ryssland och Finland 
bedrivs, menar han, en mer primitiv form av renskötsel av samer som kan ha utsatts 
för raslig inblandning och som därför ej är "lika rena" ur rassynpunkt.73 Att samerna 
i Sverige är de bästa renskötarna (i världen) framgår klart när de runt sekelskiftet 
utvandrande samerna till Alaska behandlas av Wiklund. Emigrationen av samer till 
Nordamerika syftade delvis till att införa en ordnad renskötsel bland eskimåerna. I 
Alaska har de svenska samerna sålunda spelat en viktig och hedrande roll som kul-
turspridare. Eskimåerna blev, med Wiklunds ord, tvungna att "låta hånet fara och 
erkänna lapparne som sina mästare, som i alla avseenden voro dem oändligt över
lägsna" och utan vars bistånd allt hade runnit ut i sanden.74 

FRAMTIDEN 

Wiklund konstaterar 1895 att samerna ej kommer att dö ut, vilket är "ett vanligt 
antagande", utan i de flesta delarna i Lappland har samerna enligt hans åsikt tilltagit 
i antal.75 Den av honom påstådda befolkningsökningen bland samer skulle alltså 
vara en garanti för samernas fortbestånd i landet. Hans argument innebär dock inte 
att alla samer borde leva kvar som just samer. Skogssamerna har i Wiklunds skrifter 
ingen framtid, och detta framhåller han vid ett flertal tillfällen. Denna åsikt ligger ju 
också i linje med vad som sagts om skogssamer och skogsrenskötsel ovan. Under 
1900-talets första decennium framträder normativa uttalanden, vilka är sällsynta i 
Wiklunds skrifter, i denna fråga. Skogsrenskötseln borde avskaffas i de sydliga 
lappmarkerna menar han, endast då skulle bönderna slippa skador på sina ägor och 
fjällapparna finna sina betesmarker orörda då de kom ned till skogen på vintern.76 

Hur skogsrenskötseln i hans tycke skall avskaffas framgår ej. Några år senare fram
för han likaledes åsikten att skogssamernas renskötsel, till följd av skador på fast
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boendes egendom, till slut på laglig väg måste förbjudas.77 Wiklund finner dock 
också att skogssamerna minskar på naturlig väg. Detta genom att de "bli svenskar, 
och denna försvenskningsprocess kommer att fortgå i allt raskare fart, till dess 
skogslapparne inom några få decennier blifvit ett minne blott",78 endast då kan de 
båda nationaliteterna (svenskar och samer) leva bredvid varandra utan strid.79 Att 
skogslapparnas "denationalisering", dvs. deras övergång till att bli svenskar, fortfa
rande är en fortgående process återkommer han till också på 1920-talet.80 

Från 1890-talet och framåt, i princip under hela den period Wiklund publicerar 
sig, ser han däremot ljust på ijällsamernas framtid. Under 1890-talet är det de tidi
gare nämnda argumenten som dominerar och som är en förutsättning för framtiden, 
nämligen den ekonomiska vinningen och utnyttjandet av de endast för samerna 
brukbara fjällen.81 Under 1900-talets första decennium blir ljällsamernas framtid 
enligt Wiklund även en fråga om samernas egen inställning: "Lapparnas framtid 
ligger [...] så godt som uteslutande i deras egen hand. Vilja de arbeta, så kunna de 
bestå som nomader kanske så länge som helst - vilja de icke arbeta, utan låta sina 
hjordar förfaras genom lojhet och liknöjdhet, så kan ingen hjälpa dem."82 Om det nu 
av olika anledningar skulle uppstå ett underskott av fjällsamer så har Wiklund en 
lösning även på detta. Då skall andra samer, utan egendom, rekryteras till denna 
verksamhet.83 Detta är viktigt, staten måste då skaffa andra som gör det och som 
"draga nytta av statens fjäll".84 

Så långt synen på samernas samtid och framtid, som präglas av segregation (av 
nomadiserande ijällsamer) och assimilation (av skogssamer). Att de nomadiserande 
samerna har en framtid och ett existensberättigande beror enligt Wiklund dels på 
deras utnyttj anden av områden som inte andra (= svenskar) brukar, dels på den eko
nomiska roll han tillskriver den formen av renskötsel. 

K. B. WIKLUND OCH DE SVENSKA SAMERNA: FÖ RHISTORISK OCH 
HISTORISK TID 

Wiklunds syn på samernas samtid och framtid får sägas vara bekant, det motsatta 
förhållandet råder emellertid som nämnts vad gäller hans syn på samernas förhisto
ria och historia - tiden fram till omkring 1890. Wiklunds syn på samernas äldre 
historia genomgår dessutom stora förändringar över åren. Denna del av hans same
syn har inte tidigare uppmärksammats. Det är dessutom en inte helt oviktig fråga, 
inte minst därför att den berör betydelsen av nationella identiteter, i detta fall kon
struktionen av det "svenska". 

Den förhistoriska och den historiska tiden intar i Wiklunds arbeten ingen central 
eller omfattande plats (i kvantitativ mening). Skrifter som enbart behandlar denna 
tidsperiod är få, även om skrifter som på ett eller annat sätt behandlar denna tid finns 
från hela hans verksamhetsperiod. Däremot spelar synen på samernas förhistoriska 
och historiska tid en betydelsefull roll för Wiklund som förklaring till de samtida 
förhållandena. Inte minst gäller detta frågan om vem som koloniserat norra Sverige 
först, samer eller svenskar. Den av Sven Nilsson lanserade s.k. storutbredningsteorin 
som refererats ovan, blev under slutet av 1800-talet då frågor om samernas traditio-

51 



nella renbetesområden blev aktuella, alltmer problematisk och fick större politisk 
aktualitet, ty den kunde indirekt uppfattas som att samerna hade vittomfamnande 
rättigheter, kanske t.o.m. en ursprunglig besittningsrätt. Det fanns sålunda ett behov 
av en annan (fÖr-)historia rörande samerna. En sådan kom Wiklund att presentera. 

SAMERNAS URSPRUNG 

Några teman ter sig särskilt intressanta for Wiklund och framträder också tydligt i 
hans populärvetenskapliga skrifter, vars innehåll i det följande kommer att diskute
ras utifrån några exempel. Vilka slutsatser det går att dra återkommer jag till. Ett 
första tydligt tema är samernas ursprung. Åtminstone tre ståndpunkter som tidsmäs
sigt följer på varandra kan här urskiljas i hans skrifter. De kan mycket schematiskt 
åskådliggöras med följande figur (figur 4a-c). 

Figur 4. Samernas ursprung. 

Fig. 4a 

Fig. 4b 
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J T 

Fig. 4c 

Källa: I löpande text och i källförteckning anförda skrifter av Wiklund. 
Anm.: Lodräta streck markerar samisk befolkning, vågräta etnisk svensk befolkning. 
Nuvarande svensk riksgräns är av pedagogiska skäl inritad. 

Enligt en första ståndpunkt (4a), som återfinns i Wiklunds skrifter från omkr. 1890 
fram till 1900-talets första år, menar Wiklund dels att samerna bebott norra Skandi
navien sedan urminnes tider och sedan åtminstone 5000 år sedan (dvs. att de var 
urinvånare), dels explicit att svenskarna ej varit först i de norra trakterna av Sverige 
utan att de kommit senare till det område där samer redan fanns varefter de bosatt 
sig "i deras land".85 Denna syn ersätts omkr. 1900 av en ståndpunkt (4b) som, vilket 
ortnamnsforskningen enligt Wiklund visar, innebär att skandinaverna varit de första 
vid kusten i norra Skandinavien medan samerna varit de första i Qällområdena, ty 
som Wiklund skriver: "Där ha lapparna egna namn på ijäll, älvar och sjöar m.m. och 
där äro de tydligen de förstkommande"86. Att skandinaverna varit de första vid kus
ten visas enligt Wiklund av att samerna tagit ortnamnen för dessa områden från 
skandinaverna.87 Vetenskapen visar sålunda "att lapparna ha förstfödslorätten till det 
inre landet där uppe. Det är de, som först lagt detta land under menniskans välde, 
och den hävd de ha på nyttjanderätten härtill, är mer än elvahundra år gammal."88 

Trots att Wiklund hävdar att samerna varit de första i ijällen innebär detta emellertid 
enligt honom blott nyttjanderätt. Den sista ståndpunkten (4c), som märks tydligt från 
1910-talet och framåt innebär att samerna invandrat "först efter den tid, då germa
nernas förfader söderifrån kommit in till Sverige" och redan fanns i landet.89 Sa
merna ha därefter vandrat ned på den skandinaviska halvön, till och med in på 
svenskarnas områden.90 Vid ett tillfälle framför också Wiklund den åsikten att, vad 
gäller de södra lappmarkerna, samer också övertagit ortnamnen i området från nord
borna. Detta måste, enligt Wiklund, innebära att nordbor i historisk tid och före 
lapparnas invandring till de södra lappmarkerna "där haft sin mer eller mindre fasta 
varelse under så lång tid och i så stor utsträckning, att en hävdvunnen, nordisk ort
namnsbeläggning kunnat uppstå."91 Nordborna torde vidare till följd av klimatför
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sämring - då "livsbetingelserna för ett folk med skandinavisk kultur [...] blivit allt 
sämre" 2 - ha försvunnit och samerna vid sin ankomst funnit "en sedermera bort-
flyttad svensk befolkning vilken givit fjällen deras namn" som samerna sedan på 
något sätt upptagit.93 Det är sålunda inte mötet med samerna som fått nordborna att 
flytta på sig, ingen kamp folkgrupperna emellan har pågått. I stället är det naturen 
som tvingat bort svenskarna. Och att samer har utbrett sig, har skett "oaktat landet 
åtminstone delvis var upptaget av ett folk, som tillhörde en annan ras".94 Besitt
ningsrätten är här tydlig. Samerna har utbrett sig först när svenskarna redan tagit 
landet i besittning.95 Förespråkandet av denna tredje ståndpunkt medför också en 
förstärkt syn på den svenska statens roll. Före 1910-talet är den svenska staten under 
historisk tid frånvarande, men från 1910- och 1920-talet framställs den som mer 
aktiv gentemot samerna, något som bland annat innebar att samer "as a matter of 
fact /"...y only possessed the right of use and not of ownership of land".96 Samerna 
kom under svenskarnas politiska inflytande och vid 1500-talets början hade svens
karna också "vant sig att anse deras land som svenskt område" där svensk ordning 
och svensk humanitet rådde.97 Statens ingrepp i Lappmarkerna under tidigmodern 
tid tolkas vid ett annat tillfälle lika positivt. Genom bergverken gavs nya tillfällen till 
förtjänst åt samerna genom mängder av körslor, samtidigt som gruvverksamheten 
gjorde att myndigheterna vakade över att samerna ej blev bortträngda av den framåt
skridande odlingen.98 Den sista ståndpunkten innebär ett tydligt avståndstagande 
från den nilssonska teorin. Att samerna inte har varit en ursprungsbefolkning, ej ens 
parallellt med etniska svenskar, innebär att samernas eventuella ursprungsrätt urhol
kas och marginaliseras. Om samerna inte varit först, kan de heller inte ha någon 
ursprunglig besittningsrätt till de vidsträckta områdena i norr.99 

RENSKÖTSELN 

Vad gäller renskötseln menar Wiklund, att även om det skriftliga källmaterialet inte 
ger belägg för helnomadism förrän på 1500-talet, måste fjällrenskötseln vara åtskil
liga år äldre än så och dessutom den ursprungliga formen för renskötsel. Att rensköt
seln överhuvudtaget tog den riktning den gjorde, mot ett användande av renen som 
huvudsaklig näringskälla, menar Wiklund vara ett resultat av samernas kontakter 
med andra folk. Enligt Wiklund måste renskötseln förstås utifrån mötet med fastbo-
ende (svenskar) och deras näringar. Från 1910-talet preciserar Wiklund detta. Hans 
egen språkforskning visar då att den kan ha existerat redan före 700 e.Kr., möjligen i 
övergången mellan järn- och bronsålder, genom att det enligt Wiklund går att här
leda att samerna då upptagit namn på bland annat redskap från sina nordiska grannar 
vilket innebär att helnomadismen uppstått under inflytande av nordborna, som vid 
denna tidpunkt alltså framställdes som mer eller mindre bofasta i närheten av samer
nas områden och vid en tidpunkt som är senare än de moment av boskapsskötsel 
som den imiterar.100 Att den nomadiserande renskötseln existerat samtidigt med och 
i närhet till den kulturellt högre boskapsskötseln och ändå kunnat fortgå berodde 
enligt Wiklund på "den arktiska natur, i vilken de levde och där nordborna endast 
långsamt kunde fatta fäste, men som gav de förnöjsamma och [...] vana lapparna av
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sevärda ekonomiska fördelar" och som gjorde att de kunde leva kvar.101 Redan i 
förhistorisk tid var alltså fjällen predestinerade för samerna. 

Fram till 1920-talet är kopplingen i historisk tid mellan de svenska samernas ren
skötsel och andra renskötande folks oklar. Då fastslår dock Wiklund att renskötseln 
inte hade något som helst samband med den renskötsel som bedrivits av exempelvis 
asiatiska folk. Den svenska renskötseln har i historisk tid följt ett eget utvecklings
schema och kan med andra ord betraktas som en inhemsk företeelse.102 Detta gäller 
dock ej halvnomadismen (skogsrenskötseln), som Wiklund ser som en sen förete
else, från 1500- och 1600-talen. Skogssamerna har, vilket Wiklund fastslår från 
1920-talet och framåt, ett klart genetiskt samband med andra renskötande folk.103 

Här framskymtar klara inslag från 1900-talets lapp-skall-vara-lapp-tanke, såsom 
den framkommer i Wiklunds syn på samer i sin egen samtid. Även för historisk tid 
kan Wiklund ett flertal gånger konstatera att den nomadiserande ijällrenskötseln stod 
på en betydligt högre nivå än skogsrenskötseln. Den förra måste förstås utifrån mö
tet med de fastboende svenskarna och deras näringar. Detta eftersom detaljer i ijäll-
renskötseln liknade de fastboendes kreatursskötsel. Vad gäller skogsrenskötseln 
påpekar Wiklund vid ett flertal tillfällen att den härstammar från 1500- och 1600-
talen och sedan dess har bedrivits vid sidan av jakt och fiske.104 Skogssamernas 
renar ha också alltsedan tiden för skogsrenskötselns uppkomst i högre grad förflyttat 
sig utan uppsikt.105 Detta innebär, enligt Wiklund 1903, att den fjällnomadiska ren
skötseln är mer utvecklad, eftersom det "förutsätter ju en viss högre kulturstånd
punkt att ha renarna hopsamlade i en hjord, som alltid står under människans lydno 
och som efter viss hushållsplan kan beskattas på kött och mjölk m.m., än att [som 
skogssamerna] söka sig en oviss bergning genom fiske och betrakta renarna som 
blott ett villebråd" eller hålla dem samman under en kort tid av året.106 

KULTURELLA KONTAKTER 

Kontakterna med exempelvis svenskar spelar för övrigt inte bara en roll vad gäller 
renskötseln. Kulturlån i förhistorisk och historisk tid är en central tanke i Wiklunds 
skrifter rörande samerna. En översiktlig sammanställning (figur 5) visar att Wiklund 
identifierar och beskriver kulturlån inom ett flertal områden, ja nästintill alla områ
den.107 Inte sällan är det den egna språkforskningen som kommit fram till att kultur
lån ägt rum. 

De kulturkontakter som möten med andra folk innebar för samerna var enligt 
Wiklund synnerligen ensidiga. Influenser hade enligt honom gått i en riktning, näm
ligen till samerna, och denna process hade fortgått även i hans egen samtid.108 Sam
mantagna, som i figuren, ger Wiklunds uppfattningar ett märkligt intryck. Inte nog 
med att de angivna kulturlånen i förhistorisk och historisk tid blir fler allt längre 
fram i Wiklunds skrifter, de omfattar också fler områden av samernas kultur. Ren
skötseln, klädedräkter, transportredskap och mycket annat - allt är kulturimpulser 
från andra etniska grupper under förhistorisk och historisk tid. Detta av Wiklund 
framställda eklektiska drag hos samerna förminskar, enligt min mening, samernas 
ställning som självständigt agerande aktörer i historien. Varför kulturlånen gått en
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dast en väg förklaras av Wiklund genomgående utifrån den skandinaviska kulturen, 
som han menar i en äldre tid befann sig på en mycket högre nivå än samernas kultur, 
vilket gjorde det naturligt att impulser gick från ett högre stående folk till ett lägre 
stående folk.109 Det faktum att samerna tagit emot så många impulser tolkar han 
också positivt, det tyder på att samerna inte varit konservativa eller retarderande.110 

Figur 5. Exempel på angivande av samiska kulturlån i förhistorisk och historisk tid i 
K. B. Wiklunds skrifter. 

VAD 

RENSKÖTSEL 
"Allt som hör till renskötseln"(1903) 

NÄR FRÅN VEM FÖRKL. 

svenskar 
skandinaver ord 
nordbor ord 

nordbor 

nordbor 
grannfolken 

ord 

nordbor ord 

svenskar ord 
skandinaver ord 
nordbor ord 
skandinaver 
skandinaver 

nordbor 

nordbor 

nordbor 
finnar ord 

svenskar 
nordbor 
skandinaver/ 
nordbor 
skandinaver 

nordbor ord 

Mjölkhushållning (1903) 
Tämjandet av djur (1903) 

ÖVRIG NÄRINGSVERKSAMHET 
Användandet av oxe, ko, get, far (1903) 

Djurnamn (1925) 
Fisket (1947) 
Jaktredskap: båge, snaror, tinor 
(1948) 
"Samtliga husdjur" (1947) 

TRANSPORTMEDEL 
Ackjan (1899) 
Dragremmar (1903) 
Årtullar (1903) 
Skidor (1903) 
Seldon (1918) 

Åror och båtdetaljer (1947) 

urnordisk tid 
urnordisk tid 

Kristi födelse 
el. senare 
urnordisk tid 

protolapsk tid 

urnordisk tid 
urnordisk tid 
urnordisk tid 
runt Kr. 
födelse 
avlägsen 
forntid 

LIVSMEDEL 
Ost, salt, bröd, korn, kaffe, 
socker, tobak (1903) 
Mjölk och gröt (1923) 
Mjöl, mjöd, öl (1947) 

KLÄDER OCH 
HUSHÅLLSREDSKAP 
Platta skedar (1899) 
Kolten (1903) 
Grytåsen i kåtan (1903) 

Toppmössan (lappmössan) (1932) 

Vadmal och andra textilier (1932) 

Kr. födelse el. 
sen. 
urnordisk tid 

urnordisk tid 

före 
medeltiden 
urnordisk tid 
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VAD NÄR FRÅN VEM FÖRKL. 

HANTVERK 
Silversaker (1903) Svenskar 

("afbildningar af 

Slöjdornamentik (1903) 
Smideskonst, järnhantering ( 1923) 

svenska") 
nordbor 
skandinaver 

IMMATERIELL KULTUR 
Tideräkning (1897) 
Namn för dagar, månader (1897) avlägsen 

forntid 
skandinaver, finnar 

Högtidernas namn (1897) 
Runstavar (1897) 

nordbor, finnar 
skandinaver, 
nordbor 
svenska bönder 
finnar 

Namnskick rörande förnamn (1909) 1500-talet 
"Episka sånger"(jojken) (1906) 

Källa: K. B. Wiklunds skrifter (se anförd litteratur i källförteckningen). 
Anm.: År inom parentes avser det första år företeelsen omnämns i någon av Wik
lunds populärvetenskapliga skrifter. Under spalten "Förkl." i figuren anges de kul
turlån för vilka Wiklunds egen ordforskning enligt de anförda skrifterna visar att 
kulturlånen ägt rum. 

AVSLUTNING 

Produktionen av kunskap är en kontinuerlig process relaterad till en samhällelig 
kontext. Forskningsresultat rörande samtida och historiska förhållanden kan rättfär
diga gruppers krav rörande territorier och inflytande. Mot bakgrund av detta, åter
igen förhållandet mellan politik och vetenskap, kan flera slutsatser dras rörande 
innehållet i Wiklunds skrifter. (Detta utesluter dock naturligtvis inte andra tolk
ningar utifrån helt andra perspektiv.) Genom sitt flitiga skrivande och sina sakkun
niguppdrag hade Wiklund stora möjligheter att förse staten och den breda allmän
heten med en syn på samernas samtid och historia som direkt och indirekt gav ve
tenskaplig legitimitet åt samtida åtgärder riktade mot samerna. Detta gäller särskilt 
hans deltagande i de utredningar som syftade just till att undersöka samernas rättig
heter till land i äldre tid. 

Vad gäller Wiklunds syn på samerna i sin egen samtid och i framtiden står där 
Wiklunds uppfattning klar från första böljan: det är fjällrenskötseln som har ett exis
tensberättigande (och sålunda bör stödjas) medan skogsrenskötseln ej har någon 
framtid, inte minst därför att den konkurrerar om samma utrymme som de bofasta 
som bedriver åkerbruk och/eller boskapsskötsel. Sitt berättigande har Qällrensköt-
seln enligt Wiklund i att den dels är en viktig ekonomisk faktor, dels bedrivs på 
områden där ingen annan näringsverksamhet kan bedrivas. Samband finns för övrigt 
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också mellan fjällsamer och svenskar, då Wiklund ser renskötseln som ett resultat av 
en inhemsk utveckling som har ägt rum oberoende av renskötsel på andra håll i 
världen. Att den svenska fjällrenskötseln, och de svenska samerna, är överlägsna 
minoritetsbefolkningar i andra länder påpekas också av Wiklund. 

Vad hans skrifter om samernas historia ger uttryck för är inget annat än en 
"försvenskningsprocess" rörande samernas förflutna som sålunda äger rum samtidigt 
med den mot de samtida samerna riktade lapp-skall-vara-lapp-tanken. I Wiklunds 
skrifter tilldelas de etniska svenskarna över åren en allt större roll i Övre Norrlands 
förhistoria, samtidigt som samernas roll, och därmed deras förhistoria, reduceras. 
Samerna förvandlas från aktiva och självständiga till underlydande och beroende. 
Det är från nordborna, från svenskarna, som samerna - via otaliga kulturlån - ut
vecklar sin kultur. Inte heller utgör Lappmarkerna ett område som ursprungligen 
bebotts av samer, utan av svenskar. Existensen av samer ifrågasätter en svensk kul
turell dominans. Genom att visa att samer invandrat och svenskar utgjort en tidig 
permanent bosättning i norr, etableras en bild av en kontinuerlig, linjär svensk när
varo. En sådan historieskrivning betonar en autonom och gemensam (svensk) ut
veckling och kultur, skild från andra nationers. Norra Sverige införlivas territoriellt 
med övrig svensk historia i historieskrivningen. Genom de omfattande kulturlånen 
blir samernas historia ett resultat av en intern, svensk utveckling; svenskarna har 
under århundraden som ett kulturellt högre stående folk varit en aktiv part i samer
nas historia. 

Den historieskrivning som framträder i Wiklunds skrifter framstår i efterhand på 
många sätt mer som identitetsskapande för en majoritet än som en beskrivning av en 
minoritets historiska förhållanden. Det blir därmed inte samernas historia som skrivs 
av Wiklund, utan svenskarnas. 
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NOTER 

* Delar av denna uppsats har tidigare presenterats dels vid seminarier anordnade av projektet 
Kulturgräns norr samt förutvarande Institutionen för historia, Umeå universitet, dels vid 5:e 
samehistoriska symposiet i Umeå (2000). 
1 Se bibliografin i slutet av denna skrift. 
2 Park, Gustav, "Professor K. B. Wiklund - död", Samefolkets egen tidning 16 (1934):3, s. 19. 
3 Ur kompletterings-, kontrasterings- och kompareringssynpunkt har även andra skrifter delvis 
använts. Jag har här medvetet valt bort dels tryckt utredningsmaterial, eftersom det skall 
behandlas i ett senare skede i samband med att det otryckta utredningsmaterialet analyseras, 
dels de av Wiklund författade Nomadskolans läsebok I—III. De har jag behandlat - och kom
mer att behandla - i andra sammanhang och utifrån delvis andra frågeställningar. Vidare har 
ett fåtal artiklar på för mig (alltför) främmande språk , mestadels ungerska och finska, uteslu
tits. 
4 Broberg, Gunnar, "Lappkaravaner på villovägar. Antropologin och synen på samerna fram 
mot sekelskiftet 1900", Lychnos 1981-1982. Red. G. Eriksson. Uppsala 1982, s. 47 ff. 
5 Broberg, s. 49. 
6 Broberg, s. 68. 
7 Broberg, s. 46. 
8 Broberg, s. 46 f. 
9 Varianter på denna teori framfördes för övrigt också av andra vetenskapsmän under andra 
hälften av 1800-talet. 
10 Broberg, s. 63. 
11 Broberg, s. 53, 60. 
12 Uppman, Brit, Samhället och samerna 1870-1925. Umeå 1978, kap. II—III. 
13 1890-tal nämns av Sjölin, Rolf, Samer och samefrågo r i svensk politik. En studie i icke
makt. U.o. 1981, s. 200, 1895 och 1900 av Uppman s. 46 f., 85, 101, 111. 
14 Uppman ex., s. 47, Sjölin ex., s. 12, 170. 
15 Sjölin, s. 146 ff., 200 ff. 
16 Uppman, s. 77, 85 f., 92 ff., 105 ff. 
17 Uppman, s. 41. 
18 Uppman, s. 35,40 f. 
19 Sjölin, s. 9. 
20 Sjölin, s. 147, 170. 
21 Broberg, s. 65. 
22 Se Alter, Peter, Nationalism. London 1992, ss. kap. 1, s. 18 ff.; Smith, Anthony, The Ethnie 
Origins of Nations. Oxford 1993, ss. kap. 8.; Smith, Anthony D., National Identity. London 
1991, ss. kap. 1-2 & 4. 
23 Alter, s. 14; Smith 1991, s. 14. 
24 Här kan lyftas fram några studier som analyserar den svenska samepolitiken utifrån teorier 
om nationalism finns, inte minst Pusch, Simone, ''Nationalismen och kåtaskolan. Remissvaren 
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Nomadskolans läsebok* 

För det stora flertalet av svenska barn som växte upp under 1900-talets första hälft 
torde Läsebok för folkskolan i någon av dess många upplagor ha tjänat som lärobok.1 

Den är också en av de mest mångfaldigade och lästa undervisningsböckerna.2 Den 
tjänade länge, ensamt eller kompletterad med andra böcker, som det huvudsakliga 
läromedlet inom folkskolan. Det är därför inte underligt att den också inom läro
medelsforskningen har tilldragit sig intresse. Denna forskning har behandlat såväl 
läsebokens innehåll och funktion som dess bakgrund. Så har exempelvis Inga-Lisa 
Petersson, bl. a. i en skrift med den belysande titeln Statens läsebok, framhävt läse
bokens tillkomsthistoria och de bakomliggande idéer - den diskurs - som läseboken 
kom att ge uttryck för.3 Petersson påtalar härvidlag hur läseboken vad gäller dess 
innehåll och funktion i sina äldre upplagor var "inriktad på statens och industrins 
behov" snarare än att tillgodose familjens och kyrkans behov.4 

STATENS ANDRA LÄSEBOK: NOMADSKOLANS LÄSEBOK 

Trots läsebokens stora upplagor över en lång tid kom Läsebok för folkskolan inte att 
tjäna som "statens läsebok" för riktigt alla svenska skolbarn. En grupp skolbarn 
använde i stället en annan lärobok, skriven enbart för dem. Det rör sig om barnen till 
de nomadiserande samerna i norra Sverige. Det är just deras särskilda lärobok -
Nomadskolans läsebok, i dess olika delar - som denna uppsats kortfattat kommer att 
behandla. Den har också tämligen obemärkt hitintills gått förbi den läromedelshisto
riska, och i vidare mening den utbildningshistoriska, forskningen. Detsamma gäller i 
viss mån för den samehistoriska forskningen som, vad gäller förhållandet mellan 
staten och samer runt sekelskiftet 1900, till stora delar varit inriktad på formerna för 
renskötselns bedrivande och den därmed sammanhängande frågan om ijällsamers 
respektive skogssamers framtid. I samband med behandlandet av denna utveckling 
har dock nomadskoleväsendet, särskilt dess tillkomst, studerats av både historiker 
och pedagoger. 

Genom att behandla Nomadskolans läsebok vill jag fasta uppmärksamheten på 
två viktiga grupper vilka spelade diametralt olika roller i diskussionerna om samer-
nas framtid. Det gäller dels de samiska barnen, dels de experter vars expertkunskap 
utnyttjades i samefrågor i början av detta sekel och som bidrog till politikens ut
formning. Syftet är att belysa tillkomsten av läseböckerna. 

NOMADSKOLAN 

Vid tiden runt sekelskiftet 1900 ökade intresset för samerna i Sverige. Lappland sågs 
som ett område att utforska och utnyttja. Anledningarna till detta var många, där
ibland den tidigare omnämnda industriella utvecklingen. En modernisering ställde 
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också krav på utbildning. Vad gäller skolväsendet fanns det vid 1900-talets början 
ett flertal olika former för undervisning av samiska barn: lappfolkskolor, kateket-
skolor, vinterkurser, allmänna folkskolor samt de av Svenska missionssällskapet 
grundade "missionsskolorna".5 Trots att den obligatoriska folkskolan inforts i Sve
rige 1842 var det inte många samiska skolbarn som omfattades av den. Efterhand 
ökade dock antalet samiska elever i den svenska folkskolan, framfor allt gällde detta 
barn till icke-renskötande samer samt barn till samer från sydsamiskt område. An
delen barn till nomadiserande samer som gick i skola var fortsatt låg. Mångfalden av 
undervisningsformer runt sekelskiftet, liksom bristen på undervisning för vissa sa
mer, kom efterhand att ses som ett problem. 1908 tillsattes därför en statlig utred
ning under ledning av Luleå stifts biskop Olof Bergqvist, som 1913 utmynnade i den 
s.k. kåtaskolreformen (nomadskolereformen).6 Reformen genomsyrades av en vilja 
att dels icke avvänja de samiska barnen från nomadlivet, dels ge barnen en så god 
undervisning som möjligt.7 Motiven bakom reformen var i huvudsak ekonomiska 
och humanitära.8 Till de ekonomiska motiven hörde att stärka intresset för rensköt
seln, medan en höjning av utbildningsnivån stod i centrum för de humanitära moti
ven. Detta skulle ske genom att de mindre barnen undervisades i en ambulerande 
nomadskola, som följde med samerna på deras flyttningar, medan de äldre barnen 
skulle undervisas i fasta nomadskolor.9 Språket i undervisningen föreslogs i utred
ningen till samiska, på de ställen där det använts i skolorna, emedan "det faderne-
ärvda språket [...] är ett av de verksammaste medlen att bevara lappstammen från att 
uppslukas av andra folkelement och gå under genom beröringen med deras kultur".10 

I förordningen om nomadskolorna förbigicks dock frågan om undervisningsspråk 
för eleverna.11 Genom reformen blev visserligen alla samiska barn föremål för un
dervisning, men den innebar också att den tidigare på sina håll förekommande sam
undervisningen med svenska barn upphörde. I huvudsak var det bara barn till noma
diserande samer som omfattades av reformen, barn till icke-renskötande samer hän
visades till den allmänna folkskolan.12 

Kåtaskolreformen 1913 innebar, beroende på skolbarnens ålder, att undervisning 
först bedrevs i särskilda skolkåtor som kunde flyttas alltefter renskötselns bedri
vande (den vandrande nomadskolan), för att sedan, när barnen blev äldre, flyttas till 
särskilda platser där hushållskåtor av trä var uppförda (den fasta nomadskolan). 
Undervisningen i nomadskolan, både i den vandrande och den fasta, reglerades av 
statliga författningar. Antalet fasta nomadskolor i norra delen av Sverige var elva, 
medan antalet vandrande nomadskolor varierade. Eftersom sådana skolor skulle 
finnas i varje renskötselområde torde de ha uppgått till ett tiotal. I den ambulerande 
nomadskolan utsträckte sig den treåriga undervisningen, enligt författningarna, till 
de mest nödvändiga skolämnena såsom innanläsning, skrivning, räkning, kristen
domskunskap och sång. I den fasta nomadskolan skulle undervisning ges, förutom i 
den vandrande nomadskolans ämnen, även i geografi, svensk historia, naturlära samt 
i föreskrifter för bedrivande av renskötsel.13 I den vandrande nomadskolan var bar
nen åtta år gamla när de började, och de stannade tre år. När barnen sedan började 
den fasta nomadskolan var de i regel elva år gamla och stannade i skolan i tre år, 
med undervisning lagd under 3-4_ månader om året. 14 I den första förordningen om 
nomadskolan förbigås frågan om undervisningsspråk, för att 1925 fastslås till 
svenska. Efterhand kom såväl undervisningstid som plats för undervisning att änd-
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ras. Detta skedde framför allt under 1930- och 1940-talet. Undervisningstiden blev i 
allmänhet längre, såtillvida att antalet undervisningsveckor per år liksom antalet 
undervisningstimmar per dag ökade. Den vandrande skolan blev också alltmer sta
tionär och införlivades på sina håll efterhand med de fasta nomadskolorna.15 No
madskolesystemet upphörde under 1940- och början av 1950-talet, varefter de sa
miska barnen gått i samma skolor som övriga svenska barn. 

TILLKOMSTEN AV NOMADSKOLANS LÄSEBOK 

URSPRUNG OCH UPPDRAG 

För den under 1913 inrättade nomadskolan fanns det få aktuella läroböcker att an
vända.16 De böcker som fanns - en abc-bok författad på nordsamiska för de mindre 
klasserna och Odhners lärobok i historia - var ej tillräckliga.17 Denna brist avhjälp
tes dock med Nomadskolans läsebok I—III, som utkom 1917-1929. 

Att det förelåg en brist på aktuella läromedel var uppenbart även på lokal nivå. I 
en skrivelse i november 1915 från skolrådet i Arjeplog till folkskoleinspektören i 
Norrbotten, Albin Neander, gjordes en framställning om behovet av läroböcker för 
nomadskolorna.18 Framför allt påtalade skolrådet bristen på texter lämpade för in
nanläsningsövningar.19 Skrivelsen vidarebefordrades till Luleå stift, som var den 
myndighet som ansvarade för nomadskolorna inom stiftsgränserna. Uppdraget att 
skriva böckerna gavs till Wiklund 1917. Därmed kunde arbetet med att författa läro
medel ta sin början, även om en del ställningstaganden med avseende på läsebokens 
utformning återstod. 

Läseböckerna skrevs som nämnts av Wiklund ensam, men från början verkar 
detta inte ha varit avsikten. Åtminstone gäller detta läsebokens första och andra del. 
När Wiklund 1915 lämnade synpunkter om en blivande första läsebok till Domka
pitlet i Luleå, gav han uttryck för de höga krav som författandet ställde om det skulle 
göras av en enda person - även om det är svårt att utesluta att Wiklund här talar i 
egen sak -, ty det fordrades "en författare av alldeles särskilda kvalifikationer, med 
både smak, stilkänsla, fabuleringsförmåga och kännedom om lappbarnens värld ... 
[och] var finnes den mannen, eller kvinnan?".20 Under en diskussion om läseböcker 
1916 mellan Wiklund, Lundbohm och Neander framfördes gemensamt uppfatt
ningen att de blivande läseböckerna borde författas av olika personer, var och en 
specialist inom de respektive ämnesområden böckerna skulle omfatta.21 Del I, abc-
och läseboken, borde enligt de tre författas av Wiklund själv och av lärarinnan Ester 
Blenda Nordström.22 För del II av läseboken finns en preliminär ämnesuppdelning 
upprättad av Lundbohm (1917) av vilken det bl.a. framgår att Lundbohm skulle 
skriva om renens biologi och zoologi och ytterligare andra om samernas ställning i 
samhället och den lagstiftning som gällde för dem.23 Flera författare var således i 
begynnelsen påtänkta som medförfattare till del I och II.24 Domkapitlet gav dock 
uppdraget till Wiklund ensam. Han var vid utgivandet av böckerna en erkänd aukto
ritet vad gäller samernas kultur. Domkapitlet i Luleå menade att Wiklund var "den 
måhända ende sakkunnige inom landet, åt vilken författandet av dessa läseböcker för 
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nomadlapparnas barn kunnat med full trygghet anförtros" och att han dessutom ägde 
"eminenta förutsättningar för framställande av för nomadundervisningen lämpliga 
läroböcker".25 Det betyder dock inte att han under åren ensam var engagerad i arbe
tet. I utarbetandet av läsebokens första, andra och tredje del var fler personer inblan
dade.26 

SVENSKA ELLER SAMISKA? 

Om undervisningsspråk sades inget i de två första författningarna rörande nomad
skolan (från 1913 respektive 1916).27 Svenska var emellertid från början undervis
ningsspråk i nomadskolorna i Torne lappmark, i Västerbotten och i Jämtland.28 I 
Piteå och Luleå lappmarker däremot, bedrevs undervisningen inom den vandrande 
nomadskolan på samiska.291 den av Wiklund genomförda utredningen, som föregick 
Domkapitlets beslut och uppdraget att författa läroböcker, förordade han att såväl 
undervisningsspråket i nomadskolorna som språket i de framtida läseböckerna för 
nomadskolan borde vara svenska, även om han inte uteslöt att undervisning på sa
miska kunde komma att ges längre fram i tiden.30 Detta framför allt av praktiska 
skäl. Att skriva på svenska var enligt Wiklund nödvändigt eftersom det fanns så 
många olikartade samiska dialekter.31 Språkproblemet var vidare i första hand ett 
nordligt fenomen. I Västerbotten och Jämtland var svenska språket tillräckligt känt 
bland samerna.32 Detta gällde i viss mån även Torne lappmarker.33 De många sa
miska dialekterna som fanns gjorde att den abc-bok på "nordlapska" som fanns ej 
kunde användas som en första läsebok i alla nomadskolor, eftersom den blott var 
avsett för Pite och Lule lappmarker.34 Att svenska skulle bli undervisningsspråk var 
emellertid ej utan komplikationer. Enligt Wiklund tillstötte den svårigheten att det 
saknades svenska benämningar för samiska föremål och företeelser, men detta 
kunde kringgås.35 Om nu språket skulle vara svenska skulle ju, kan det tyckas, den 
svenska folkskolans böcker ha kunnat användas, men Wiklund menade att de böck
erna var avsedda för barn som redan kunde svenska. Därutöver hade böckerna dess
utom skrivits "med en helt annan miljö för ögonen än lappbarnens".36 Svenska blev 
också det språk som användes i alla delar av läseboken.37 

SYFTE OCH KUNSKAPSSYN 

De bakomliggande idéer hos Wiklund, kunskapssyn om man så vill, som kom att 
prägla innehållet i Nomadskolans läsebok kan bäst utläsas dels i en allmän pro
memoria till domkapitlet i Luleå från 1915, dels i programmet för läsebokens andra 
del från 1917.381 dessa framkommer tydligt den uppfattningen att syftet med läse
böckerna, liksom med nomadskolesystemet, enligt Wiklund var att göra de samiska 
barnen skickade att leva ett liv som just samer: "Målet för nomadskolans undervis
ning är att göra nomadbarnen skickade att leva ett människovärdigt och lyckligt liv 
som lappar."39 Med samer avsåg Wiklund fjällsamer, viïekt var det nomadiska lev
nadssättet som skulle bevaras och befrämjas, inte skogsrenskötseln. Nomadskolan 
skulle vidare inte bidra till att utbreda svensk kultur och svenskt levnadssätt och 
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därigenom göra barnen mindre skickade "att leva fådrens liv".40 Detta skulle dock 
enligt Wiklund inte utgöra något hinder för att skriva om den svenska (bofasta) 
kulturen, eftersom samerna ovillkorligen bör ha någon uppfattning om det land de 
lever i.41 Att det inte kan vara farligt för barnen påtalade Wiklund, emedan en del 
svenska företeelser ju ändå också är välbekanta i den samiska världen. Dessutom 
menade han att samerna emottagit otaliga kulturimpulser från omgivande svenskar, 
vilket gjorde att kunskap om svenska förhållanden var nödvändig för att genomdriva 
reformer av det samiska samhället42 

Någon praktisk undervisning skulle inte nomadskolan ge framhöll också Wik
lund. Läseböckerna kunde bara ge den teoretiska sidan av renskötseln, medan lämp
liga praktiska färdigheter som "uthållighet [...] härdning mot köld, förmåga att känna 
igen renar [...] färdighet i lassokastning o.s.v." endast i ringa mån kunde bli föremål 
för undervisning.43 Däremot skulle undervisningen "anknyta till den natur och de 
förhållanden i övrigt, under vilka flyttlapparna leva".44 Utvikningar kunde dock 
göras. De ämnen som enligt nomadskoleförfattningarna gällde för nomadskolans 
olika stadier uppfattades ej av Wiklund som entydigt fastlagda. Han ansåg det vara 
möjligt att för den vandrande nomadskolan hinna med fler ämnen, utan att undervis
ningen i innanläsning skulle drabbas.45 Andra ämnen än sådana som direkt berörde 
barnens miljö, t.ex. av exotisk art, borde vara med för att sporra barnens intresse för 
skolan och göra undervisningen mindre ensidig.46 För den fasta nomadskolan där
emot, ansåg Wiklund tiden vara dyrbar. Det gällde att på kortast möjliga tid ge un
dervisning i de ämnen som föreskrevs. Några utvikningar i andra ämnen var här ej 
aktuella. Detta beroende på att en lång tid i fasta bostäder var ödesdiger för barnens 
vilja, och förmåga, att förbli vid det nomadiserande levnadssättet.47 Möjligtvis skulle 
det i Västerbottens och Jämtlands län vara möjligt, då de samiska barnen där redan 
vid skolstarten hunnit förvärva sig färdigheter i svenska 48 

Även om Wiklund som ensam författare hade möjlighet att själv utforma inne
hållet, betyder inte detta att andra personer inte framförde andra synpunkter med 
avseende på kunskapssyn. Hjalmar Lundbohm uppvisar en mer kategorisk kun
skapssyn, på vad för slags kunskap som de samiska barnen borde tillägna sig genom 
de blivande läseböckerna. Böckerna borde, menade han, framför allt ge yrkeskun
nighet och sådant kunnande som hörde till det livsnödvändiga rörande det rennoma-
diska livet. Kännedom om andra nomadiserande folk var önskvärd. Detta därför att 
sådan kunskap kunde stärka samernas nationalkänsla och få dem att bli kvar vid sin 
verksamhet, dvs. renskötseln. All övrig kunskap kunde bara enligt Lundbohm skada 
barnen, splittra deras andliga kraft och "grumla deras fantasi och måhända leda dem 
in på den föreställningen, att de verkligen kunna något, att locka dem in på nya ba
nor". Alla allmänbildande ämnen måste därför undvikas. Exempelvis, menade han, 
behövde de ett minimum av kunskap i historia och geografi, eftersom de ämnena 
tenderade att dra samerna från det samiska livet. Likaså borde inte samerna ges 
kunskaper om Sveriges industri.49 De inslag av svensk kultur som Wiklund föresla
git till andra delen av läseboken, uppfattade Lundbohm dels som ytterst skadlig 
eftersom man då inför ett nytt kulturmoment hos dem, dels som att Wiklund avsåg 
att göra samerna till svenskar.50 Han delade därför inte Wiklunds uppfattning utan 
uppfattade dennes ståndpunkter som ett försök att göra samerna till svenskar.51 Rakt 
motsatt ståndpunkt intog Gustav Park, själv same. Åsikten om det skadliga inflytan
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det som skolorna, och därmed undervisningen, sades ha på de samiska skolbarnen 
kunde inte vara annat än hämmande för barnens utveckling, menade han. En sådan 
syn leder bara till att samerna "förbliva tillgängliga för alla möjliga dumheter från 
sina svenska grannar, hos vilka den dåliga tidsandan tyvärr tenderar att få allt större 
insteg". Park menade i stället att barnen höll styvt på sina föräldrars yrke och lev
nadssätt, oavsett innehållet i undervisningen och läseböckerna.52 

DET PLANERADE INNEHÅLLET 

De utkast till innehåll i läsebokens första och andra del som Wiklund upprättade 
överensstämmer föga förvånande med den kunskapssyn som han gav uttryck för. 
Den första boken borde, enligt Wiklund, vara en abc-bok med lättare läsestycken av 
litterär art särskilt avsedd för de vandrande nomadskolorna.53 Sagor, berättelser och 
poesi var att föredra, och utan att störa dessa litterära stycken skulle hembygdskun
skap också kunna insmugglas.54 Genom den senare skulle barnen visas "hela deras 
för dem redan bekanta värld och [...] de viktigaste delarna av densamma i svensk 
dräkt".55 Att läsestyckena var av lättare art var viktigt eftersom de samiska barnen i 
Norrbotten av Wiklund sågs som fullkomligt okunniga i svenska.56 På detta stadium 
borde också barnen möta nya saker och inte bara använda sig av det för dem redan 
bekanta.57 Sålunda skulle också andra miljöer presenteras för barnen redan här. 
Denna hållning återkommer även i utkasten till den andra delen, som enligt Wiklund 
ej borde innehålla blott samiska ämnen, utan även beröra "den svenska och allmän
mänskliga kulturen".58 För att barnen skall behålla sin vakenhet behövdes, enligt 
Wiklund, exotism, spänning och mystik i form av texter om exempelvis tigrar, In
dien och kaffe.59 Dessa icke-samiska ämnen skulle dock högst utgöra ett femtiotal 
sidor av trehundra. Merparten skulle ägnas åt Lapplands geografi, samisk historia 
och samiskt språk, Lapplands djur- och växtvärld samt lapplagstiftningen.60 Wiklund 
upptar i sitt program för läsebokens andra del hela 237 kapitelrubriker. Ett växlande 
innehåll var önskvärt, inte bara för att bibehålla barnens vakenhet och ge dem om
växling, utan också eftersom boken då kunde ligga till grund för flera över tiden 
olika undervisningsprogram av olika omfattning och på så sätt kunna bli bestå
ende.61 Av betydelse i denna del av läseboken var enligt Wiklund också att visa hur 
viktiga andra näringsgrenar var i lappmarkerna: "Det är uteslutande hälsosamt för 
lapparna att få höra, att de icke äro ensamma om Lapplands jord och att jordbruk 
och industri icke äro illegitima inkräktare därstädes, liksom det också är hälsosamt 
för dem att höra, att de icke blott ha rättigheter, utan också skyldigheter".62 

Gustav Park - själv same - önskade som tillägg till Wiklunds program, vilket 
framgår av ett brev till Wiklund 1917, se texter som mer speglade samernas situation 
i samhället. Park föreslog därför artiklar om turisterna och lapparna ("lapparna så
som förevisnings- och utställningsobjekt"), den rasbiologiska vetenskapens tillämp
ningar på samerna, brännvinet och samerna m.m. Därutöver gav han också förslag 
på kapitel om Mohammed och Buddhas läror, kristnandet av samerna samt en syn
nerligen sedelärande berättelse om en ung same som förblir vid renskötseln och blir 
lycklig.63 På det stora hela var dock Park nöjd med Wiklunds utstakade innehåll: det 
präglades "av en sådan [...] framsynthet och objektivitet att man icke kan annat än 

70 



mycket glädja sig däröver".64 Hjalmar Lundbohm å sin sida önskade en starkare 
koppling i denna andra del av boken till samernas näring, dvs. renskötseln. Detta i 
betydligt större utsträckning än Wiklund. I Lundbohms förslag till innehåll finns 
blott ett fåtal kapitelrubriker med icke-samiska ämnen. I stället betonar han vikten 
av texter om renen, samernas flyttningar, lapphunden, renskötseln, lappfogdar och 
tillsyningsmän, förhållande till bönderna, andra nomadiserande folk m.m.65 Renen 
bör emellertid ställas i centrum därför "att då några lappar träffas, så är samtalsäm
net renen från början till slut".66 De icke-samiska innehållet bör enligt Lundbohm 
bestå av rent praktiska ämnen såsom meteorologi, elddon, hälsovård och slöjd.67 De 
allmänkunskaper (och inslag av svenskt kulturliv) Wiklund hade med i programmet 
borde lyftas ut, i synnerhet styckena med svensk sång och poesi.68 

FLER DELAR 

Som nämnts utkom något senare, dessutom uppenbarligen utan att uppdrag gavs till 
Wiklund, ytterligare en del (1929). Någon utförligare motivering till den boken, eller 
en ordentlig planering vad gäller innehåll, finns ej bevarad för denna del. De första 
textutkasten av Wiklund till innehållet i tredje delen av läseboken visar att historia, 
naturgeografi och renens biologi skulle dominera.69 Utan uppdrag och direktiv bör
jade Wiklund för övrigt även utarbeta en ijärde del av läseboken. Den skulle inne
hålla tekniska och administrativa moment av nomadkunskapen.70 Wiklund hoppades 
vad gällde denna del, liksom fallet var med del III, att direktiv på något sätt kunde 
och skulle ges retroaktivt från domkapitlet.71 Denna del avslutades dock aldrig. 

INNEHÅLLET I NOMADSKOLANS LÄSEBOK 

Kort skall något också nämnas om det slutgiltiga innehållet i Nomadskolans läsebok 
(till en mer fyllig analys av detta finns det anledning att återkomma). Här skall för
hållandet mellan de planerade utkasten och läsebokens delar, såsom de föreligger i 
tryck, kommenteras. I huvudsak utgör del I en abc-bok med kortare läsestycken, del 
II en läsebok med sagor samt praktiska nyttigheter - såsom fiskarna i lappmarken 
och renen - medan del III innehåller historia och geografi.72 

Första delens innehåll överensstämmer sålunda med det av Wiklund planerade. 
Boken på 110 sidor med många illustrationer med motiv från fjällmiljö, blev just en 
abc-bok med mindre lässtycken.73 Innehållet präglas dels av sedelärande berättelser, 
dels av den starka anknytningen till renskötseln. För att lära sig uttala bokstäverna 
rätt skulle exempelvis följande stycke läsas (under bokstaven K): "Vi ska lä-sa i 
skolan. Sen får vi kom-ma ut och le-ka. Vi ska le-ka ren. An-na ska va-ra ren-kalv. 
E-rik ska ta fast ren-kal-ven".74 Det är tydligt att småskolan skulle fostra i tid den 
som renskötare skulle bli. 

Innehållet i andra delen av Nomadskolans läsebok stämmer däremot inte överens 
med det av Wiklund utarbetade programmet. Andra delen skulle enligt utkasten 
bestå av historia och sockenbeskrivningar. I den färdiga boken blandas dock biolo
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giskt och naturvetenskapligt innehåll med sagor och samiska sägner.75 Fjällmiljön 
är, liksom i del I, även här i centrum. Renen ägnas exempelvis stort utrymme.76 Det 
förändrade innehållet lade även statsmakterna märke till. Ecklesiastikdepartementet 
konstaterade i ett brev till Wiklund 1928, att "denna andra del kommit att fa ett in
nehåll, som väsentligt avviker från den omtalade innehållsöversikten i det att den 
endast till en mindre del innefattar de ämnen, som enligt innehållsöversikten skulle 
göras till föremål för framställning".77 Domkapitlet kommenterade inte detta, utan 
framhöll i stället vilken god insats Wiklund gjort och den höga kvaliteten boken 
höll.78 1929, när del III skall ges ut, skrev Wiklund att del III "allt från böljan varit 
ämnad att tillgodose undervisningen i den egentliga hembygdskunskapen".79Att han 
själv tidigare planerat detta innehåll för del II nämner han ej. Del III slutligen är med 
sina mer än 400 sidor den mest omfångsrika av de tre läseböckerna. Den innehåller 
framför allt sockenbeskrivningar från respektive lappmark.80 

EN LÄROBOK FÖR LIVET 

Detta avsnitt har kortfattat tagit fasta på det innehåll som planerades vid tillkomsten 
av Nomadskolans läsebok. Läseboken, eller rättare sagt läseböckerna, utkom i tre 
delar och trycktes till en början i 1500 exemplar vardera. Alla tre delar är skrivna av 
K. B. Wiklund. Första delen kom 1917, andra delen 1921 och en tredje del 1929.81 

Ytterligare upplagor, delvis reviderade, utkom dessutom under 1920-, 1930- och 
1940-talen.82 Att tillkomsten av Nomadskolans läsebok visar på den starka ställning 
som Wiklund hade såsom expert har påtalats i första uppsatsen i denna skrift. 

Den kunskapssyn som framträder hos Wiklund ligger i linje med den hos honom 
så framträdande lapp-skall-vara-lapp-tanken. De nomadiserande samernas barn 
skulle fås att förbli vid sin näring - fjällrenskötseln - men detta skulle dock, å andra 
sidan, inte hindra att även kunskaper och områden som låg utanför deras miljö skulle 
tas med i läseboken. De samiska barnen sågs sålunda inte av Wiklund som obild-
bara, däremot som förutbestämda att leva sina faders liv. Nomadskolans läsebok 
blev därmed, i högre grad än Läsebok för folkskolan, en lärobok för livet. 
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NOTER 

* Delar av denna uppsats har tidigare presenterats dels vid seminarier anordnade av förut
varande Institutionen för historia, Umeå universitet, dels vid Nordiska samehistoriska sympo
siet i Skibotn 1996. För en tidigare publicerade artikel på detta tema, se Karlsson, Christer, 
"En lärobok för livet", Stat, religion, etnisitet. Red. B.-P. Finstad et al. Tromsö 1997, 
s. 229-240. 
I För upplageutvecklingen, se Furuland, Lars, "Läsebok för folkskolan", Läsebok för folk
skolan. Faksimileutgåva efter första upplagan 1868. Stockholm 1979, s. i-xxvii. Det kan här 
påpekas att med elfte upplagan 1938 bytte den också namn till Folkskolans läsebok. 

För många torde den, vid sidan av religiösa skrifter, också ha varit en av de få böcker de 
läste. 
3 Petersson, Inga-Lisa, Statens läsebok. (Litteratur, teater, film, nya serien 18.) Lund 1999. 
4 Ibid., s. 9. 
5 Om samernas skolgång. (SOU 1960:41.) Stockholm 1960, s. 33 f. 
6 Samerna i Sverige. Stöd åt språk och kultur. Bilagor. (SOU 1975:100.) Stockholm 1975, 
s. 427. 
7 Om samernas skolgång, s. 35 ff. 
8 Ibid., s. 37. 
9 Ibid., s. 35 ff. 
10 Ibid., s. 36 ff. 
II Henrysson & Flodin 1992, s. 22. 
12 Henrysson & Flodin, 2-19. SOU 1960:41, s. 32, 38. De icke-nomadiserande samiska bar
nen följde samma bestämmelser i fråga om skolplikt som svenska barn, och gick i svenska 
folkskolor. Se K. Falck, '"Nomadskolor", Svensk uppslagsbok. Bd. 21, 2. uppl. Malmö 1960, 
s. 130. 
13 Wiklund K. B., Preliminärt program för nomadskolans läsebok. Andra boken. Motivering, 
1/5 1917, KBW 67:E9, UUB, s. 2. 
14 Ibid., s. 2. 
15 SFS 1913:287, SFS 1916:463, SFS 1925:511, SFS 1938:479, SFS 1943:378. 
16 Brev till Luleå Domkapitel från K. B. Wiklund, 24/12 1915, KBW 66:E2, UUB, s. 1, 3. 
Bristen påtalas även 1920 av dåvarande nomadskoleinspektören Vitalis Karnell, se brev till K. 
B. Wiklund från V. Karnell, KBW 2, UUB. 
17 Ibid., s. 1. 
18 Brev till K. B. Wiklund från A. Neander 20/111915, KBW 3, UUB. 
19 Brev till Luleå Domkapitel från K. B. Wiklund, 24/12 1915, KBW 66:E2, UUB, s. 1 f. 
20 Brev till Luleå Domkapitel från K. B. Wiklund, 24/12 1915, KBW 66:E2, UUB, s. 7. 
21 PM rörande lappundervisningen, 15/1 1916, KBW 66:E2, UUB. 
22 Ibid. Ester Blenda Nordström var journalist, se [Arkivförteckning] K. B. Wiklunds brev
samling, s. 6. 
23 PM upprättad av H. Lundbohm vid diskussion med V. Karnell, A. Neander, G. Bergfors 
och K. B. Wiklund, odat., KBW 67:E9, UUB. 
24 Jfr. KBW 66:E 2, UUB. 
25 Brev till Konungen från Luleå Domkapitel, 15/2 1922, KBW 67:E10, UUB, samt brev till 
Konungen från Luleå Domkapitel, 6/11 1929, KBW 67:E11, UUB. 
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47 Wiklund K. B., Preliminärt program för nomadskolans läsebok. Andra boken. Motivering, 
KBW 67:E9, UUB, s. 2. 
48 Ibid., s. 3 
49 Lundbohm H., PM om programmet till Nomadskolans läsebok [II], 20/3 1917, KBW 
67:E9, UUB. Som disponent vid LKAB såg Lundbohm även till att samer inte anställdes vid 
gruvorna i malmfälten. Se Åström Y., Lapplands okrönte kung. Stockholm 1965, s. 127. 
50 Brev till K. B. Wiklund från H. Lundbohm, 21/3 1917, KBW 2, UUB. 
51 KBW 2, UUB s. 137 ff., 203 ff. 
52 Brev till K. B. Wiklund från G. Park, 21/5 1917, KBW 67:E9, UUB, s. 2 ff. De 
"överlöpare" som Park talar om i brevet, har inte lämnat nomadlivet på grund av den kunskap 
som nomadskolan gett dem, utan de har tvingats därtill. 
53 Ibid., s. 4,6. 
54 Ibid., s. 6 f. 
55 Ibid., s. 5. 
56 Ibid., s. 6. 
57 Ibid., s. 7 
58 Wiklund K. B., Preliminärt program för nomadskolans läsebok. Andra boken. Motivering, 
1/5 1917, KBW 67:E9, UUB, s. 3 ff. 
59 Ibid., s. 5 
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60 Ibid., s. 12 f. Se även Wiklund K. B., Nomadskolans läsebok. Andra boken. Preliminärt 
program och förslag till kapitelindelning, odat., KBW 67:E9, UUB, s. 1 ff. 
61 Wiklund K. B., Preliminärt program för nomadskolans läsebok. Andra boken. Motivering, 
1/5 1917, KBW 67:E9, UUB, s. 7. 
62 Ibid., s. 10 
63 Park G., Förslag till kapiteltillägg till Nomadskolans läsebok, andra boken, odat., KBW 
67:E9, UUB. Den sedelärande berättelsen - "Trägen vinner" - behandlar en same som under 
många år ställs inför svåra motgångar och svårigheter i renskötseln. Tack vare sin flit och 
ihärdighet blir han så småningom välbärgad medan hans vänner som blivit nybyggare lever i 
fattigdom. Det är inte svårt att dra paralleller till Parks eget liv här. Han uppger själv att han 
mot sin vilja, av ekonomiska skäl, såg sig nödsakad att lämna renskötseln och det nomadise
rande livet för att som han säger "försöka slå mig fram i livet som icke-nomad". Se brev till 
K. B. Wiklund från G. Park, 21/5 1917, KBW 67:E9, UUB, s. 3. 
64 Brev till K. B. Wiklund från G. Park, 21/5 1917, KBW 67:E9, UUB, s. 1. 
65 Lundbohm H., Förslag till program för nomadskolans läsebok [II], 20/3 1917, KBW 67:E9, 
UUB. 
66 Lundbohm H., PM om programmet till Nomadskolans läsebok [II], 20/3 1917, KBW 
67:E9, UUB, s. 2. 
67 Lundbohm H., Förslag till program för nomadskolans läsebok [II], 20/3 1917, KBW 67:E9, 
UUB. 
68 Brev till K. B. Wiklund från H. Lundbohm, 21/3 1917, KBW 2, UUB. 
69 Wiklund K. B., innehållsförteckning till de första textutkasten, odat., KBW 67:E11, UUB, 
s. 1. 
70 Brev till Domkapitlet i Luleå från K. B. Wiklund, 8/10 1929, KBW 67:E11, UUB, samt 
brev till Domkapitlet i Luleå från K. B. Wiklund, 22/10 1929, KBW 67:E11, UUB. 
71 Brev till Domkapitlet i Luleå från K. B. Wiklund, 22/10 1929, KBW 67:E11, UUB. 
72 Wiklund 1917/1921/1929, passim. 
73 Wiklund 1917. 
74 Ibid., s. 25. 
75 Wiklund 1921, s. 18 f. 
76 Ibid. 
77 Brev till K. B. Wiklund från N. Löwbeer, Ecklesiastikdepartementet, 18/4 1928, KBW 2, 
UUB. 
78 Brev till Konungen från Luleå domkapitel, 15/2 1922, KBW 67:E10, UUB. 
79 Brev till Domkapitlet i Luleå från K. B. Wiklund, 8/10 1929, KBW 67:E11, UUB. 
80 Wiklund 1929, s. 94-397. 
81 Wiklund K. B., Nomadskolans läsebok I—III, Uppsala 1917/1921/1929. För upplagestorle-
ken se brev till domkapitlet i Luleå från K. B. Wiklund, 8/10 1929, KBW 67:E 11, UUB. 
82 Första delen utgavs återigen 1923 och 1941, medan läsebokens andra del utgavs på nytt i 
reviderad form 1935. Se förteckningen över Wiklunds skrifter. 
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KÄLLFÖRTECKNING 

OTRYCKT KÄLLMATERIAL 

Uppsala universitetsbibliotek, handskriftsavdelningen (UUB): 
Karl Bernhard Wiklunds samling[KBW] 
- Vol. 1 Brev till K. B. Wiklund från svenskar A-G. 
- Vol. 2 Brev till K. B. Wiklund från svenskar H-M. 
- Vol. 3 Brev till K. B. Wiklund från svenskar N-Ö och svenska institutioner. 
- Vol. 7 Brev till svenskar och svenska institutioner, utlänningar och 
utländska institutioner samt från andra till andra. 
- Vol. 66:El-6 Läseböcker för barn med finska eller lapska som modersmål. 
- Vol. 67:E7-12 Läseböcker för barn med finska eller lapska som modersmål. 

I den löpande texten har hänvisningen till otryckta källor förkortats och förenklats på 
så sätt att brev från vol. 1-3 och 7 angetts enligt den paginering som breven i voly
merna i efterhand försetts med. För volym 66-67 hänvisas blott till den underserie 
med infogade ämnesordnade dokument som respektive volym är indelad i. Med t.ex. 
"KBW 67:E6" i den löpande texten avses sålunda Karl Bernhard Wiklunds samling, 
volym 67, underserie E6. 

TRYCKT KÄLLMATERIAL OCH BEARBETNINGAR 

Albrektson, Anna Maria, "Professor K. B. Wiklunds efterlämnade papper", RA-nytt 
1982:1, s. 35-38. 

Broberg, Gunnar, "Lappkaravaner på villovägar. Antropologin och synen på sa-
merna fram mot sekelskiftet 1900", Lychnos. Lärdomshistoriska samfundets års
bok 1981-1982, Red. G. Eriksson. Stockholm 1982. 

Henrysson, Sten & Flodin, Jonny, Samernas skolgång till 1956. Umeå 1992. 
Karlsson, Christer, "En lärobok för livet", Stat, religion, etnisitet. Red. B.-P. Finstad 

et al. Tromsö 1997, s. 229-240. 
Sahlgren, Jöran, "Professor Karl Bernhard Wiklunds tryckta skrifter", Kungl. Gustav 

Adolfs Akademiens Minnesbok 1932-1942. Uppsala 1943. 
Svensk författningssamling : SFS 1913:Nr 287, SFS 1916: Nr 463, SFS 1925: Nr 

511, SFS 1938: Nr 479, SFS 1943: Nr 378. 
Wiklund, Karl Bernhard, Nomadskolans läsebok. Första boken. Uppsala 1917. 
Wiklund, Karl Bernhard, Nomadskolans läsebok. Andra boken. Uppsala 1921. 
Wiklund, Karl Bernhard, Nomadskolans läsebok. Tredje boken. Uppsala 1929. 
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K. B. Wiklunds skrifter - en bibliografi 

Karl Bernhard Wiklund var inte bara en aktiv lärare, forskare och sakkunnig. Han 
var också en flitig publicist. Den bibliografi som under 1930-talet utarbetades av 
Jöran Sahlgren, och som publicerades i Kungl. Gustav Adolfs Akademiens Minnes
bok 1932-1942 (Uppsala 1943, s. 289-305), upptar 274 poster. Det finns nu, av flera 
skäl, anledning att revidera och komplettera denna. Bibliografin innehåller några 
mindre fel, ett par enstaka arbeten har inte uppmärksammats och den upptar heller 
inte artiklar i dagstidningar eller uppslagsverk. Därtill tillkommer att det under åren 
efter Wiklunds död publicerats såväl postumt utgivna skrifter, såsom nytryck och 
revideringar av tidigare utgivna. 

Föreliggande förteckning, som består av mer än 400 poster, syftar till att ge en 
mer fullständig överblick av Wiklunds publicistiska gärning, även om det naturligt
vis är svårt att tala om en definitiv bibliografi. Källorna vid utarbetandet av förteck
ningen har i huvudsak varit fyra. För det första Sahlgrens bibliografi, som utgjort 
grunden även här. De ovan omtalade mindre fel som hittats har korrigerats. Ett antal 
uppgifter i Sahlgren som inte har kunnat verifieras har här utelämnats.1 För det andra 
har uppgifter i andra bearbetningar, särskilt sådana som behandlar Wiklunds verk
samhet eller honom själv som person (se förteckningen), införlivats. Detta gäller 
särskilt uppgifter om skrifter av Wiklund i utländska fora, som alltså bygger på and-
rahandsuppgifter vilka inte alltid kunnat kontrolleras men som ändå tagits med.2 

Vidare har bibliografier och register av olika slag nyttjats, bl.a. publicerade sådana 
över innehållet i särskilda årsböcker och tidskrifter liksom i Pressarkivet (Riksarki
vet) förvarade otryckta medarbetarregister till dagstidningar. Till den fjärde typen av 
källmaterial som legat till grund för förteckningen hör klippsamlingar med tidnings
urklipp, inte minst Wiklunds egen som förvaras på Uppsala universitetsbibliotek. 
Framför allt torde fler tidningsartiklar finnas, men brister i medarbetarregister lik
som avsaknaden av en förteckning över svenska tidningsartiklar för i princip 1900-
talets första hälft gör ett förteckningsarbete svårt. Likaså torde det finnas fler skrifter 
av Wiklunds hand i utländska lexica, tidskrifter, årsböcker, festskrifter, och dagstid
ningar. 

Förteckningen är uppdelad i tre delar: en del med Wiklunds egna skrifter, en del 
med skrifter redigerade, utgivna eller översatta av Wiklund samt en del med skrifter 
om Wiklund. I den sista delen förtecknas ett urval skrifter som handlar om, eller har 
anknytning till, Wiklund. Det rör sig om såväl allmänna, biografiska skrifter som 
skrifter som behandlar någon speciell del av Wiklunds verksamhet. Även vad gäller 
denna "biografiska" förteckning finns betydligt fler skrifter, vad som medtagits här 
är sådana skrifter som dykt upp vid författandet av denna skrift. 

Den första delen - huvudförteckningen - som upptar skrifter författade av Wik
lund (inkl. av honom skrivna men under andras namn publicerade utdrag av skrivel
ser), är uppställd kronologiskt. För varje år redovisas sålunda de skrifter Wiklund 
författat, inkluderande dagstidningsartiklar. Skrifterna redovisas i alfabetisk ordning 
(titlar på skrifter författade på andra språk än svenska, som har en inledande obe

77 



stämd eller bestämd fristående artikel, har inplacerats efter denna artikels begynnel
sebokstav). Skrifterna har vidare placerats efter tryckår. Detta gäller även för tid
skrifter och årsböcker. (Om sålunda angivet tryckår avviker från år i titel, har skrif
ten inplacerats efter tryckår.) I den mån recensioner, genmälen till eller kommentarer 
rörande Wiklunds skrifter påträffats återfinns uppgifter om dessa i förteckningen 
över Wiklunds skrifter under respektive post.3 Den andra delen, med skrifter som 
Wiklund inte författat själv men ändå medverkat i på annat sätt, följer samma upp
ställningsprinciper som ovan. Observera att av Wiklund skrivna förord till skrifter 
redigerade, utgivna osv. av honom återfinns under avdelningen med skrifter av 
Wiklund.4 I den avslutande delen av förteckningen är uppställningen uteslutande 
alfabetisk. 

Varje post i förteckningen över Wiklunds egna skrifter är numrerad. Revide
ringen och kompletteringen av Sahlgrens tidigare bibliografi gör givetvis att numre
ringen av poster från denna ej överensstämmer med denna förtecknings. Uppgifter 
inom hakparenteser samt text efter sidangivelse är sådan information som här lagts 
till vid utarbetandet. Den avslutande delen, med skrifter om Wiklund, är alfabetiskt 
uppställd och ej numrerad. 
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NOTER 

1 Osignerade (anonyma) skrifter har här utelämnats, såvida inte uppgifter om att Wiklund 
verkligen är författare har hittats på annat håll. 
2 Inte heller har, i några enstaka fall, fullständig bibliografisk information kunnat lämnas här, 
dock inte så litet att inte skriften kan återfinnas. Det kan här påpekas att några av Wiklunds 
skrifter är svårfunna även av andra skäl. Så till exempel ett antal bokrecensioner som skrevs 
av honom och publicerades i Le Monde Oriental 1906-1909. De placerades på häftesomsla
gen, vilka idag sällan finns kvar i bibliotekens inbundna volymer. 
3 För att tydligare särskilja Wiklunds skrifter från andras i förteckningens första del, har enkla 
citattecken använts när hänvisningar görs till titlar på andras skrifter. Vad gäller uppgifter om 
recensioner av Wiklunds skrifter har författare (el. signatur) i förekommande fall angivits 
efter tidnings eller tidskrifts namn i vilken recensionen återfinns. 
4 I de fall förord o.d. av Wiklund återfinns i en av honom utgiven, redigerad eller översatt 
skrift, innebär det att en sådan skrift återfinns på två ställen i förteckningen. 
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K. B. WlKLUNDS SKRIFTER - A. EGNA SKRIFTER 

1888 
- "Tillägg", Svenska landsmål 6 (1885-89): 3, s. 29. Tillägg till E. O. Nordlinder, 
Förteckning öfver Lule-socknarnas person- ock ortnamn. Stockholm 1887. 

[1 
1890 
- Lule-lappisches Wörterbuch. (Mémoires de la Société finno-ougrienne 1.) Helsinki 
1890. VIII, 187 s. [2 

1891 
- "[Ree. av] Arvid Genetz: Wörterbuch der Kola-lappischen Dialekte nebst Sprach
proben; 46 + 291 s. 8:o. [Hfors 1891.] ÄfVen med finsk titel. (Bidrag till kännedom 
af Finlands natur och folk, h. 50.)", Finsk tidskrift 31 (1891), s. 53-56. Genmäle i 
Finsk tidskrift 31 (1891), s. 241-244 (A. Genetz). [3 
- "Genmäle", Finsk tidskrift 31 (1891), s. 325-326. Genmäle till artikel av A. Ge
netz i Finsk tidskrift 31 (1891), s. 241-244. [4 
- Laut- und formenlehre der Lule-lappischen dialekte. (Göteborgs Kongl. Veten
skaps och Vitterhets Samhälles handlingar. Ny tidsföljd. 25.) Göteborg 1891. (6), vi, 
279 s. [5 
- "Vinsberget", Svenska turistföreningens årsskrift 1891. Stockholm u. å., s. 48. 

[6 
1892 
- "[Ree. av] Das Kolalappische Wörterbuch von A. Genetz", Journal de la Société 
finno-ougrienne 10 (1892), s. 217-246. [7 
- "Die nordischen lehnwörter in den russischlappischen dialekten", Journal de la 
Société finno-ougrienne 10 (1892), s. 146-206. [8 
- "Ein beispiel des lativs im lappischen", Journal de la Société finno-ougrienne 10 
(1892), s. 207-209. [9 
- "Nomen-verba im lappischen", Journal de la Société finno-ougrienne 10 (1892), 
s. 210-216. [10 
- "På sista föret öfVer Härjedalsfjällen", Svenska turistföreningens årsskrift 1892. 
Stockholm u. å., s. 173-178. [11 

1893 
- "Ang. namnen Sulitelma, Gellivare m.m.", Malmberget 9/11 1893. Replik till 
tidigare artiklar 14/9 1893 och 26/10 1893 ang. jägmästaren Samzelius' uppsats 
"Gellivare". [12 
- "Bericht über K. B. Wiklunds reisen in den Jahren 1891 und 1892", Journal de la 
Société finno-ougrienne 11 (1893):3, s. 1-7. [13 
- "Die südlappischen forschungen des Herrn Dr. Ignacz Halâsz", Journal de la So
ciété finno-ougrienne 11 (1893):2, s. 1-27. [14 
- "Kiri Rootsimaalt", Olewik [Tartu] no. 40, 4.10 1893. Se även nr 17-22. [15 
- "Wöerad sonad Eestikeeles", Olewik [Tartu] no. 7, 15.2 1893. [16 
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1894 
- "Kiri Rootsimaalt", Olewik [Tartu] no. 6, 7/2 1894. Se även nr 15, 18-22. 

[17 
- "Kiri Rootsimaalt", Olewik [Tartu] no. 12, 21/3 1894. Se även nr 15, 17, 19-22. 

[18 
- "Kiri Rootsimaalt", Olewik [Tartu] no. 21, 23/5 1894. Se även nr 15, 17—18, 
20-22. [19 
- "Kiri Rootsimaalt", Olewik [Tartu] no. 31, 1/8 1894. Se även nr 15, 17-19, 21-22. 

[20 
- "Kiri Rootsimaalt", Olewik [Tartu] no. 32, 8/8 1894. Se även nr 15, 17-20, 22. 

[21 
- "Kiri Rootsimaalt", Olewik [Tartu] no. 51,20/12 1894. Se även nr 15, 17-21. 

[22 
- Kleine lappische Chrestomathie mit glossar. (Hilfsmittel für das studium der finni-
sche-ugrischen sprachen 1.) Helsingfors. 1894. VIII, 127, (1) s. [23 

1895 
- "Ett besök i Värmlands finnskogar", Svenska turistföreningens årsskrift. 1895. 
Stockholm 1895, s. 46-64. [24 
- "Nationaliteterna i Norrland. Litet historia och några framtidsvyer", Nordisk tid
skrift för vetenskap, konst och industri 1895, s. 369-386. [25 
- "Några ord om skrifningen af lapska ortnamn", Svenska turistföreningens årsskrift 
1895. Stockholm 1895, s. 20-34. [26 

1896 
- "Det lapska skriftspråket", Kyrka och Skola. Svensk Ecklesiastik Tidning 6/6 1896. 
Se även nr 28, 30-31. [27 
- "Det lapska skriftspråket", Kyrka och Skola, Svensk Ecklesiastik Tidning 18/7 
1896. Replik t. inlägg av "Lappmarksprest" ang. det lapska skriftspråket 20/6 1896. 
Se även nr 27, 30-31. [28 
- Entwurf einer urlappischen lautehre. 1. (Mémoires de la Société fìnno-ougrienne 
10:1.) Helsingfors 1896. VIII, 307 s. [Diss. Uppsala.] Med ett tillägg: Exkurs. Die 
einsilbigen Wörter im finnischen und ihre lappischen aeqvivalenten, s. 309-319. 

[29 
- "Några rader om det lapska skriftspråket", Vårt Land No. 87 16/4 1896. Följdes av 
kommentar av O. Bergqvist 18/5 1896. Se även nr 27-28, 31. [30 
- "Några rader om det lapska skriftspråket", Kyrka och Skola. Svensk Ecklesiastik 
Tidning 30/5 1896. Omtryck av Wiklunds och Bergqvists respektive artikel i Vårt 
Land 16/4 och 18/5 1896. Se nr 30, liksom nr 27-28. [31 
- "Om kvänerna och deras nationalitet", Arkiv för nordisk filologi 12 (N. F. bd. 8, 
1896), s. 103-117. [32 

1897 
- "Företal", Rheen, Samuele, En kortt Relation om Lapparnes Lefwarne och Sedher, 
wijdSkiepellsser sampt i många Stycken Grofwe wildfarelser. (Bidrag till kännedom 
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om de svenska landsmålen ock svenskt folkliv XVII:1.) Uppsala 1897, s. 3-6. Utg. 
K. B. Wiklund. Jfr. nr 389, 394. [33 
- "Om lapparnes tideräkning", Samfundet för Nordiska museets främjande. Med
delande 1895-96. Utg. Arthur Hazelius. Stockholm 1897, s. 3-27. [34 

1899 
- Bibliographie der lappischen litteratur. (Mémoires de la Société finno-ougrienne 
13.) Von J. Qvigstad und K. B. Wiklund. Helsingfors 1899. (1), 162, (1) s. Se även 
nr 386. [35 
- "Företal", Graan, Olaus, Relation Eller En Fulkomblig Beskrifning om Lapparnas 
Ursprung, så wähl som om heela dheras Lefwernes Förehållande. (Bidrag till kän
nedom om de svenska landsmålen ock svenskt folkliv XVII:2.) Uppsala 1899, 
s. 3-7. Utg. K. B. Wiklund. Jfr. nr 389, 395. [36 
- "Lulelappische Wörter und phrasen fur touristen in Lappland", Svenska Turistföre
ningens Resehandbok II. 2. uppl. Stockholm 1899. [37 
- Om lapparna i Sverige. (Studentföreningen Verdandis småskrifter 82.) Stockholm 
1899. 56 s. Ree. i Aftonbladet 23/6 1899. [38 

1900 
- "Auhto sanan syntyperä", Virittäjä. Uusi jakso. 4 (1900):3, s. 40^43. [39 
- "Fortfarande bort med kåtarne!", Luleposten, 23/4 1900. Genmäle till tidigare 
artikel av O. Svenonius' (i no. 44), som i sin tur är ett genmäle mot Wiklunds tidi
gare artikel (se nr 44). [40 
- "Förord", Tornaei, Jo hannes, Berättelse om Lapmarckerna och Deras Tillstånd. 
(Bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folkliv XVII:3.) Upp
sala 1900, s. 3-7. Utg. K. B. Wiklund. [41 
- "Genmäle", Upsala Nya Tidning 14/12 1900. Genmäle till tidigare artikel av 
K. Krohn ang. ett av Wiklund hållet föredrag om Kalevala. [42 
- "Om lapparnes sätt att hälsa", Meddelanden från Nordiska museet. 1898. Utg. av 
A. Hazelius. Stockholm 1900, s. 39^48. [43 
- "Varför pluralformen -ar i ordet kåta?", Luleposten 2/4 1900. Se även nr 40. 

[44 
- "Ännu litet mera om Kalevalafrågan", Upsala Nya Tidning, 17/12 1900. Genmäle 
till artikeln "Kalevalafrågan än en gång", 15/12 1900, av signaturen "Den här bo
satte finnen". Debatten fortgick ytterligare ett par veckor, dock utan medverkan av 
Wiklund. Se artiklarna av R. Nordenstreng ("Oskyldigt misstänkt", 19/12 1900), av 
"Den här bosatte finnen" ("Slutord till hr. K. B. Wiklund", 19/12 1900, samt "En 
liten näsknäpp", 24/12 1900), av H. Pipping ("Till den här bosatte finnen", 21/12 
1900, samt "Till den här bosatte finnen", 28/12 1900), samt av T. Renvall ("Slutord 
till hr. Hugo Pipping", 29/12 1900, i vilken Renvall säger sig vara "den här bosatte 
finnen"). [45 
-"Äro våra lapska ortsnamn riktiga?", Gellivarebladet 20/2 1900. [46 

1901 
- "Bilder från Arjeplog", Svenska turistföreningens årsskrift 1901. Stockholm u. å., 
s. 415-418. 111. med foton av förf. [47 
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- "Från skogslapparnes land", Svenska turistföreningens årsskrift 1901. Stockholm 
u. å., s. 46-65. 111. med foton av förf. [48 
-"Kalevalafrågan", Upsala Nya Tidning 22/3 1901. Genmäle t. K. Krohns recension 
av Om Kalevala. [49 
- Lärobok i lapska språket. Uppsala 1901. IV, 280 s. Ree. i Anzeiger der Finnisch-
ugrischen forschungen 2 (1902): s. 19; Dagens Nyheter (B) 24/1 1902 (T. J. A.); 
Kyrka och Skola 15/2 1902 (O. Bergqvist). Se även nr 185, 387-388. [50 
- När kommo svenskarne till Finland? Uppsala 1901. (1), 36 s. Ree. i Aftonbladet 
(B) 29/5 1901 (E. S-n.); Upsala Nya tidning 10/4 1901. [51 
- Om Kalevala, finnarnes nationalepos, och forskningarna rörande detsamma. (Fö
reningen Heimdals folkskrifter 71.) Sthm 1901. 39 s. Ree. i Anzeiger der Finnisch-
ugrischen forschungen 1 (1901): s. 185; Göteborgs Aftonblad 18/4 1902 (V. Lm.); 
Huvudstadsbladet 15/4 1902 (K. J. H. Följdes av genmälen av M. G. Schybergson, 
16/4 1902 och av Eliel Aspelin, 22/4 1902); Päivälehti 10/4 1902 (osign.); Upsala 
Nya tidning 21/3 1902 (K. Krohn); Finsk tidskrift 52 (Andra halvåret 1902), 
s. 231-249 (K. Krohn). [52 
- "Zur geschichte des urlappischen ä und ü in unbetonter silbe. I", Finnisch-ugri
sche forschungen. 1 (1901), s. 81-99. [53 

1902 
- "De lappska stationsnamnen på Ofoten-banan", Göteborgs Handels- och Sjöfarts
tidning 5/9 1902. Genmäle till art. "De lapska stationsnamnen på Gellivarebanan", 
30/8 1902. [54 
- "Ein paar worte zur formulierung der regeln in grammatischen lehrbüchern", An
zeiger der Finnisch-ugrischen forschungen 2 (1902), s. 109-116. [55 
- "Finska språket i Vermland och Grue finnskog", Vårt Land 19/4 1902. [56 
- "Finska språkets nuvarande utbredning i Vermland och Grue finnskog", SDS (S) 
13/4 1902. Jfr. Vårt Land [...] [57 
- "Finska språkets nuvarande utbredning i Värmland och Grue finnskog", Ymer 22 
(1902), s. 15-18. M. 1 karta. [58 
-"Kalevalafrågan", Upsala Nya Tidning, 22/3 1902. Genmäle till K. Krohns recen
sion av Om Kalevala. [59 
- I Kalevalafrågan. Ett genmäle. Uppsala 1902. 32s. Ree. i NDA 11.5 1902; Finsk 
tidskrift 52 (Andra halvåret 1902), s. 231-249 (K. Krohn). [60 
- "Lapparne, deras lif och kultur", SDS (S) 2/3 1902. [61 
- "Lapska seder och föreskrifter rörande mat och matlagning", Meddelanden från 
Nordiska museet 1899-1900. Utg. J. Bottiger. Stockholm 1902, s. 1-12. [62 
- "Sampo ja lohikäärme", Virittäjä. Uusi jakso. 6 (1902):3, s. 38^40. [63 
- "Svenska namn och svensk kultur i Norrbotten", Svenska Dagbladet 4/10 1902. 

[64 
- "Svenskarnes inflyttning till Finland. Ett svar till d:r Ralf Saxén", Finsk tidskrift. 
53 (1902), s. 533-537. [65 
- "Zur geschichte des urlappischen ä und ü in unbetonter silbe. II-III", Finnisch-
ugrische forschungen 2 (1902), s. 41-71. [66 
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- "Är Kalevala ett folkepos? Ett slutord", Finsk tidskrift 52 (1902), s. 470-473. 
Replik till L. Krolin, "Är Kalevala ett folkepos?", Finsk tidskrift 52 (1902), 
s. 231-249. [67 

1903 
- "Lapparna, deras lif och kultur", Svenska turistföreningens årsskrift 1903. Stock
holm 1903, s. 15-44. Föredrag vid Svenska turistföreningens årsmöte den 18 febru
ari 1902. [68 
- "Lohikäärmeestä vielä sananen", Virittäjä. Uusi jakso 1 (1903):2, s. 27-29. 

[69 
- ' [Ree. av] Nielsen, Konrad, Die quantitätsverhältnisse im Polmaklappischen. 
Hfors 1902. (Mémoires de la Société finno-ougrienne 20.)", Anzeiger der Finnisch-
ugrischen forschungen 3 (1903), s. 208-214. [70 

1904 
- "Bilder från Arjeplog", Svenska turistföreningens årsskrift 1904. Stockholm 1904, 
s. 423-426. [71 
- "En finsk metates i lånord", Nordiska studier tillegnade Adolf Noreen på hans 50-
årsdag den 13 mars 1904 af studiekamrater och lärjungar. Uppsala 1904, 
s. 152-167. [72 
- "En liten uppgift att lösa vid Torne träsk", Svenska turistföreningens årsskrift 
1904. Stockholm 1904, s. 359-362. [73 
- "Namnet Luleå och de forna nationalitetsforhållandena i Norrbotten", Y m er 24 
(1904):2, s. 180-186. [74 
- "Turilas", Virittäjä. Uusi jakso. 8 (1904):4, s. 64-65. [75 
- "Zur formulierung der regeln in den grammatischen lehrbüchern. 1. Pour la 
méthode", Anzeiger der Finnisch-ugrischen forschungen 4 (1904), s. 47-50. 

[76 
1905 
- "Förord", Niurenius, Olaus Petri, Lappland eller beskrivning över den nordiska 
trakt, som lapparne bebo i de avlägsnaste delarne av Skandinavien eller Sverge, av 
Olaus Petri Niurenius jämte svar på åtskilliga frågor rörande lapparne av Ericus 
Plantinus. (Bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folkliv 
XVII:4.) Uppsala 1905, s. 3-5. Utg. K. B. Wiklund. Jfr. nr 389, 399. [77 
- "Ortnamnen på 1904 års Norrbottenskarta", Ymer 25 (1905): 1, s. 90-103. 

[78 
- "Språken i Finland 1880-1900", Ymer 25 (1905):2, s. 132-149. [79 
- "Transcription of geographical names in Central Asia", S. Hedin, Scientific results 
of a journey in Central Asia 1899-1902. Vol. 2. Stockholm 1905, s. 647-660. 

[80 
- "Förord", Tudero, Gabriele, En kort underrättelse om the österbothniske lappar, 
som under Kiemi Gebiet lyda. (Bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock 
svenskt folkliv XVII:6.) Uppsala 1905, s. 3-5. Utg. K. B. Wiklund. Jfr. nr 389,401. 

[81 
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1906 
- Abbis-kirje sami manaita. Stockholm 1906. 63, (1) s. [82 
- "Arpa", Virittäjä. Uusi jakso 10 (1906):6, s. 86-89. [83 
- "Finnisch-ugrisch und indogermanisch", Le Monde Oriental 1 (1906). Uppsala 
1906-1907, s. 43-65. [84 
- "Finska karilas", Arkiv för nordisk filologi 22 (N. F. 18, 1906), s. 79. [85 
- "Fågelbit och 'gök'", Språk och stil 6 (1906), s. 249-251. [86 
- "[Ree. av] J. Fellman, Anteckningar under min vistelse i Lappmarken I-IV", Le 
Monde Oriental 1 (1906). Uppsala 1906-1907, häftesomsl. [87 
- "Lapparna och civilisationen", Dagny. Tidskrift för sociala och litterära intressen 
utgifven af Fredrika Bremer-Förbundet IX (N.F., 1906):2a, s. 46-51. Utdrag av brev 
från Wiklund till Fredrika Bremer-förbundet (s. 48-50) som utgör svar på den av 
förbundet ställda frågan "Hvilken ställning bör en för folkupplysning nitälskande 
association intaga till lapparnas bildningsanspråk? Hur te sig förhållandena bland 
lapparna själfva? Är det med deras intresse förenligt att ge dem del af den moderna 
kulturen?". Förutom Wiklunds svar, återges/refereras även svar från V. Karnell och 
O. P. Pettersson. [88 
- "[Ree. av] Jacob Fellman, Anteckningar under min vistelse i Lappmarken. I-IV 
[...] Hfors 1906", Fataburen 1906. Stockholm 1906, s. 246-250. [89 
- Lapparnes sång och poesi. (Norrland. Småskrifter utg. af Norrländska studenters 
folkbildningsförening. 1:2. Nr 3.) Uppsala 1906. 60 s. [90 
- "Lappar och renar i Alaska", Ymer 26 (1906):2, s. 181-185. [91 
- [Programförklaring], Le Monde Oriental 1 (1906). Uppsala 1906-1907, s. (iii-iv). 
Signerad tills, med K. F. Johansson, J. A. Lundell och K. V. Zetterstéen. Fransk 
parallelltext. [92 
- "Matto", Virittäjä. Uusi jakso 10 (1906), s. 56-57. [93 
- "Språken i Sverige", Svenska kalendern 1907. Årg. 2. Uppsala 1906, s. 166-169. 
Med 1 karta. [94 
- "Zur geschichte der lappischen affrikaten", Journal de la Société finno-ougrienne 
23 (1906), s. 1-11. [95 
- "Zur lehre vom Stufenwechsel im lappischen", Finnisch-ugrische forschungen 6 
(1906), s. 5-16. [96 

1907 
- "Az indogermân és a finnugor nyelvek ösrokonsåganak kérdéséhez", Nyelvtu-
domånyi közlemények Kötet 37 (1907), s. 1-13. Övers, från förf:s tyska manuskript. 

[97 
- [Bidrag till en preliminär tolkning av Linnés lapptrumma.], T. Tullberg, Linné
porträtt vid Uppsala universitets minnesfest på tvåhundraårsdagen af Carl von 
Linnés födelse. Stockholm 1907, s. 92-93. [98 
- "Det Lulelapska skriftspråkets ortografi", Le Monde Oriental 2 (1907-08). Upp
sala 1907-09, s. 1-14. [99 
- "Frostvikens första nybyggare", Östersunds-Posten 25/6 1907. [100 
- "[Ree. av] I. Kunos, Das türkische volksschauspiel. Orta Ojnu", Le Monde Orien
tal 2 (1907-1908). Uppsala 1907-1909, häftesomsl. [101 
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- "Samen-ätnama wuolle", Låkkåmus samita 1907:2, s. 10. Osign. men enligt Sa
mefolkets egen tidning skriven av Wiklund (se nr 230, jfr. nr 140). [102 
- "[Ree. av] S. Simonyi, Die ungarische spräche. Geschichte und Charakteristik", Le 
Monde Oriental 2 (1907-1908). Uppsala 1907-1909, häftesomsl. [103 
- "Ur lapparnas historia", Den svenska almanackan 1907. Stockholm u. å., s. 44-52. 

[104 
1908 
- "'Ardha' sanan selitys", Virittäjä. Uusi jakso 12 (1908):5, s. 95. [105 
- De svenska nomadlapparnas flyttningar till Norge i äldre och nyare tid. Uppsala 
1908. (4), 248 s. [106 
- "Ett ord i lappfrågan", Samtiden 19 (1908), s. 275-280. Kristiania 1908. [107 
- Lappland och dess folk. (Svenska Turistföreningens geografiska bilder. Text. 
H.25.) Stockholm 1908. 35 s. Kort inledning följd av bildbeskrivning till bilderna nr 
801-850, av de av STF utvalda 850 "vilka bäst karakterisera naturbeskaffenheten 
och folkets näringar i landets olika delar". [108 

1909 
- "[Ree. av] A. Seidel, Wörterbuch der deutsch-japanischen Umgangssprache", Le 
Monde Oriental 3 (1909). Uppsala 1909-1910, häftesomsl. [109 
- "En lapsk sagobok", Svenska Dagbladet 29/12 1909. Recension av V. Lindholms 
Solsönernas saga (Göteborg 1909). I Wiklunds egen klippsamling återfinns en 
positiv recension från Posttidningen 3/1 1910 med den handskrivna texten "En offi
ciell prickning åt KBW". Ovanför detta urklipp har Wiklund noterat följande: "Sänt 
mig med påskrift från Umeå 26/1, trol. av Vald. Lindholm själv". [110 
- "Förord", En rimkrönika om lapparna från början av 1700-talet. (Bidrag till kän
nedom om de svenska landsmålen ock svenskt folkliv XVII:7.) Uppsala 1909, s. 
3-4. Utg. K. B. Wiklund. Jfr. 389, 404. Enligt Erik Marklund (Övre Norrland i 
litteraturen, Umeå 1963, s. 162 och där anförd litteratur) är författaren H.Lindbaum. 

[1H 
- "[Ree. av] Krohn Gyula, A finnugor népek pogâny istentiztelete. Finnböl forditotta 
Ban Aladâr", Le Monde Oriental 3 (1909). Uppsala 1909-1910, häftesomsl. 

[112 
- Några bilder från det gamla Lappland. (Norrland. Småskrifter utg. af Norrländska 
studenters folkbildningsförening. 111:1. Nr 10.) Stockholm 1909. 48 s. [113 
- "Rauman murteen »pärmänttä»", Virittäjä. Uusi jakso 13 (1909):4, s. 85-86. 

[114 
- "Sakregister", Renbeteskommissionen af 1907. Dokument angående flyttlapparna 
m.m., på uppdrag af kommissionen samlade af K. B. Wiklund och J. Qvigstad, 1. 
Kristiania 1909, s. 493-531. (Förmodligen är det Wiklund som även skrivit 
"Identifiering av ortnamn", s. 433-492.) Se även nr 406. [115 
- "[Ree. av] Valdemar Lindholm, Finnbyggare [...] Stockholm 1908. P.A. 
Lindholm, Lappfolk. (Beijen pardnek.) [...] Göteborg 1908", Fataburen 1908. Utg. 
B. Salin. Stockholm 1909, s. 164-168. [116 
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1910 
- "Amanuensen Hallström mot professor Hartman. Inlägg af professorerna Hartman 
och Wiklund samt dr Reuterskiöld", Svenska Dagbladet 8/11 1910. Förutom Wik-
lund står även E. Reuterskiöld och Hartman som artikelförfattare. Se även artiklar i 
samma ärende i Svenska Dagbladet 5/11 1910 och Dagens Nyheter 9/11 1910. 

[117 
- "[Ree. av] C. C. Uhlenbeck, Ontwerp van eene vergelijkende vormleer van eenige 
Algonkin-talen", Le Monde Oriental 4 (1910). Uppsala 1910, häftesomsl. [118 
- "De lapska och finska ortnamnen vid Kiruna och Torneträsk", Le Monde Oriental 
4 (1910). Uppsala 1910, s. 185-228. [119 
- De lapska och finska ortnamnen vid Kiruna och Torneträsk. Uppsala 1910. 82 s. 
Separat utgivet särtryck av föregående (nr 118). [120 
- "Die lappische zaubertrommel in Meiningen", Le Monde Oriental 4 (1910). Upp
sala 1910, s. 89-110. [121 
- "En lapp beskrifver lapparnas lif', Svenska Dagbladet 18/10 1910. Ree. av J. Turis 
Muittalus samid birra (Kobenhavn 1910). Se även nr 138. [122 
- "En samling förnamn från Jämtland från år 1715", Jämtlands läns forminnesföre-
nings tidskrift 5 (1910-13), s. 203-205. [123 
- "En skrifvelse till Johannes Messenius om Kemilapparna 1620", Handlingar och 
uppsatser angående finska Lappmarken och lapparne. Sami. och utg. af I. Fellman. 
1 (1910), s. 308-312. [124 
- "Förklaringar till Kerstin Jacobsdotters uttydningar", Handlingar och uppsatser 
angående finska Lappmarken och lapparne. Sami. och utg. af I. Fellman. 1 (1910), 
s. 529-532. [125 
- "[Ree. av] J. Szinnyei, Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft", Le Monde Oriental 
4(1910). Uppsala 1910, häftesomsl. [126 
- "Olof Burmans itinerarium för Torne och Kemi lappmarker 1598", Handlingar 
och uppsatser angående finska Lappmarken och lapparne. Sami. och utg. af I. Fell
man. 1 (1910), s. 299-308. [127 
- Om lapparna i Sverige. (Studentföreningen Verdandis småskrifter 82.) 2:a revid. 
uppl. Stockholm 1910. 64 s. [128 
- "[Ree. av] S. Kanazawa, The common origin of the Japanese and Korean langua
ges", Le Monde Oriental 4(1910). Uppsala 1910, häftesomsl. [ 129 

1911 
- "En oäkta lapsk trumma", Svenska Dagbladet 22/111911. [130 
- "Forskningarna i lapsk folkmusik. Lapparnas egenartade musikkultur är känd 
förut", Dagens Nyheter 19/6 1911. [131 
- "Huru man stred mot själfsvåld, flärd och yppighet i Lycksele anno 1789", 
Umebladet 27/10 1911. [132 
- "[Ree. av] Johan Turi, Muittalus samid birra. En bog om Lappernes liv af den 
svenske Lap Johan Turi. Udgivet med dansk oversaettelse af Emilie Demant [...] 
Köpenhamn 1910 [...]", Fataburen 1910. Utg. B. Salin. Stockholm 1911, 
s. 249-255. [133 
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- "[Artikeln] Lappar", Nordisk familjebok. 2. uppl. Red. Th. Westrin. Bd. 15. Stock
holm 1911, sp. 1186-1214. Jfr. nr 331. [134 
- "[Artikeln] Lappby", Nordisk familjebok. 2. uppL Red. Th. Westrin. Bd. 15. 
Stockholm 1911, sp. 1214. Jfr. nr 335. [135 
- "[Artikeln] Lappfogde", Nordisk familjebok. 2. uppl. Red. Th. Westrin. Bd. 15. 
Stockholm 1911, sp. 1215. Jfr. nr 336. [136 
- "[Del av artikeln] Lappland", Nordisk familjebok. 2. uppl. Red. Th. Westrin. Bd. 
15. Stockholm 1911, sp. 1218-1220. Behandlar finska och ryska lappmarken. 

[137 
- "[Artikeln] Lapska språket och litteraturen", Nordisk familjebok. 2. uppl. Red. Th. 
Westrin. Bd. 15. Stockholm 1911, sp. 1226^1228. Jfr. nr 342. [138 
- "[Ree. av] Muittalus Samid Birra [...]", Svenska turistföreningens årsskrift 1911. 
Stockholm 1911, s. 390-391. Texten, enligt s. 391, hämtad "Ur en ree. af K. B. W." 
Se även nr 121. [139 
- "Musikhistoriska muséets trolltrumma", Stockholms Dagblad 23.11 1911. [140 
- "Samen-ätnama vuoile", Sami laulotasah. Stockholm 1911. Enligt Samefolkets 
egen tidning skriven av Wiklund (se nr 230, jfr. nr 100). [141 

1912 
- "[Ree. av] A. D. Rudnev, Materialy po govoram vostocnoj Mongolii", Le Monde 
Oriental 5(1911). Uppsala 1912, s, 81. [ 142 
- "[Ree. av] C. C. Uhlenbeck, Original Blackfoot texts et Geslachtsen Persoons-
namen der Peigans", Le Monde Oriental 5 (1911). Uppsala 1912, s. 82. 

[143 
- "De lapska och finska ortnamnen", F. Svenonius, Lappland samt öfriga delar af 
Väster- och Norrbottens län. (Svenska turistför eningens resehandböcker 9.) 5 uppl. 
Stockholm 1912, s. 182-187. [144 
- "De lapska och finska ortnamnen vid Kiruna och Torneträsk", Le Monde Oriental 
5 (1911). Uppsala 1912, s. 1-36. [145 
- "Den tyska lapplandsexpeditionen. Professor Wiklund replikerar amanuensen 
Hallström", Svenska Dagbladet 23/41912. [ 146 
- "Einige urnordische lehnwörter im lappischen", Finnisch-ugrische forschungen 12 
(1912); s. 30-37. [147 
- "En forsfard på Torne älv", Läsebok for folkskolan. Särskild parallelluppl. till 10 
uppL Avd. 2. Stockholm 1912, s. 768-770. [148 
- "En försvunnen lappkyrka i Tärnafjällen", Umebladet julnummer 1912. [149 
- "Hos lapparna", Läsebok för folkskolan. Särskild parallelluppl. till 10 uppl. Avd. 2. 
Stockholm 1912, s. 740-747. [150 
- "Lapparnas forna utbredning i Finland och Ryssland, belyst af ortnamnen", Le 
Monde Oriental 5 (1911). Uppsala 1912, s. 101-136, 175-196. [151 
- "Lapparnas framtid. Några reflexioner", Svenska Dagbladet 15/2 1912. Kommen
tar till osign. art. i Svenska Dagbladet 9/12 1912. Se även nr 152. [152 
- "Lapparnas framtid. Ett genmäle till amanuensen G. Hallström", Svenska Dagbla
det 22/2 1912. Genmäle till artikeln "Lapparnas framtid", av G. Hallström, Svenska 
Dagbladet 20/2 1912, vilken i sin tur utgör ett inlägg till Wiklunds artikel 15/2 1912. 
Se även nr 151. [153 



- "Minta", Magyar nyelvör. Kötet 41 (1912), s. 34-35. [154 
- "Skandinavien som ö i lapparnas föreställningar", Xenia Lideniana. Festskrift 
tillägnad professor Evald Lidén på hans femtioårsdag den 3 oktober 1912. Stock
holm 1912, s. 193-200. [155 
- "[Anteckningar ur 1698 års jordebok för Västerbotten, meddelade i anslutning till 
aktstycket] Tinget i Kitka d. 8 Febr. 1699", Handlingar och uppsatser angående 
finska Lappmarken och lapparne. Utg. I. Fellman. Bd. 3. Helsingfors 1912, s. 53. 

[156 
- "Torneåbanans stationsnamn. Prof. Wiklunds utredning", Norrbottens-Kuriren 8/6 
1912. [157 
- "[Ree. av] W. Bang [...]", Le Monde Oriental 5 (1911). Uppsala 1912, s. 81. Kort
recension av sex av Bangs skrifter. [158 
- [Yttrande angående "en af herr Lindhagen m.fl. väckt motion [...] om åtgärder för 
skapandet av ett internationellt hjälpspråk"], Bihang till Riksdagens protokoll vid 
lagtima Riksdagen i Stockholm år 1912. Trettonde samlingen. Andra kammarens 
tillfälliga utskott. Stockholm 1912, Andra kammarens femte tillfälliga utskotts ut
låtande nr 8, s. 8 ff. Skrivelse från bl.a. Wiklund (s. 14) med svar på frågan "Anser 
Ni att det för vetenskapen vore fördelaktigt, om ett allmänt konstgjordt världsspråk 
infördes, som utan att uttränga de lefvande språken dock blefve gemensamt för ve
tenskapliga meddelanden?". [ 159 
- "Zur Frage vom Stufenwechsel im Finnisch-Ugrischen", Festschrift Vilhelm 
Thomsen zur Vollendung des siebzigsten lebensjahres am 25. Januar 1912 darge
bracht von freunden und schülern. Leipzig 1912, s. 88-95. [160 
- "Zur kenntnis der ältesten germanischen lehnwörter im finnischen und lappi
schen", Le Monde Oriental 5 (1911). Uppsala 1912, s. 217-252. [161 

1913 
- "Anlautendes [d]- im fìnnischugrischen", Le Monde Oriental 6 (1912). Uppsala 
1913, s. 161-165. [162 
- "[Ree. av] Edgar Reuterskiöld, De nordiska lapparnas religion [...] Stockholm 
1912", Ymer 33 (1913)[tr. 1914], s. 94-101. [163 
- "En nyfunnen skildring af lapparnas biörnfest", Le Monde Oriental 6 (1912). Upp
sala 1913, s. 27^6. [164 
- "En ny märklig skildring af lapparnas lif', Svenska Dagbladet 22/12 1913. Recen
sion av E. Demant-Hatts Med lapparne i hojfjeldet (Stockholm 1913). Se även nr 
181. [165 
- "Frageschema für die erforschung des renntiernomadismus", Journal de la Société 
finno-ougrienne 30 (1913-18): 7, s. 1-17. [166 
- "[Ree. av] Josef Szinnyei, Ungarische Sprachlehre [...] 1912 [...]", Le Monde 
Oriental 6 (1912). Uppsala 1913, s. 166-167. [167 
- "Linnés lappska trolltrumma", Fataburen 1912. Utg. B. Sahlin. Stockholm 1913, 
s. 129-169. E. Reuterskiöld medförfattare. [168 
- "[Del av artikeln] Mytologi", Nordisk familjebok. 2. uppl. Red. Th. Westrin. Bd. 
19. Stockholm 1913, sp. 165-180. Behandlar finsk och lapsk mytologi. Jfr. nr 
356-367. [169 
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- "Några jämtländska och norska sjönamn av lapskt ursprung", Namn och bygd 1 
(1913), s. 11-17. [170 
- [Ree. av] S. Kanazawa, Untersuchungen über die japanischen und koreanischen 
Ortsnamen in alten Zeiten. Edited by the Generalgouvernement Chôsen 1912. 18 + 
31p. 8°", Le monde oriental 6 (1912). Uppsala 1913, s. 241. [171 

1914 
- "En kemilapsk text från år 1716", Le Monde Oriental 1913. Vol. VII. Red. K. F. 
Johansson, K. B. Wiklund och K. V. Zetterstéen. Uppsala 1914, s. 82-96. [172 
- "Myter och sagor från lappland. Prof. Wiklund om Ossian Elgströms utställning", 
Svenska Dagbladet A/5 1914. [173 
- "Saivo. Zur Frage von den nordischen Bestandteilen in der Religion der Lappen", 
Beiträge zur Religionswissenschaft 2(1914-1915):2, s. 155-201. [ 174 
- [Hyllning], Till Per Ahlberg, världsspråkstankens svenske banbrytare på femtio
årsdagen den 21 november 1914. Red. G. Adolf Larsson. Stockholm 1914, s. 141. 
Kort hyllningstext med anledning av Ahlbergs bemärkelsedag. Med parallelltext på 
'världsspråket' Ido (översatt av G. Adolf Larsson). [175 
- "Stufenwechselstudien. I-V", Le Monde Oriental 7 (1913). Uppsala 1914, 
s. 197-239. Fortsättes av nr 187, 224. [176 
- "Till inledning", Folktro, seder och sägner från Pite lappmark. (Lapparne och 
deras land. 3.) Upptecknade af Torsten Kolmodin. Stockholm 1914, s. III. [177 
- "Två nya böcker om fjällfolket", Svenska Dagbladet 15/12 1914. Recension av T. 
Kolmodins Folktro, seder och sägner från Pite Lappmark och K.-E. Forsslunds Som 
gäst hos fjällfolket. [178 
- "Urnordiska ortnamn i de södra lappmarkerna", Namn och bygd 2 (1914), 
s. 105-120. [179 
- "Urnordiska ortnamn i de södra lappmarkerna", Nordiska ortnamn. Hyllningsskrift 
tillägnad Adolf Noreen på sextioårsdagen av vänner och lärjungar. Uppsala 1914, 
s. 105-120. [180 

1915 
- "De uraliska folken och språken. Föredrag vid filosofie doktorspromotionen i 
Uppsala den 31 maj 1915", Le Monde Oriental 9 (1915). Uppsala 1915, s. 99-114. 

[181 
- "[Ree. av] Emilie Demant-Hatt, Med lapperne i holjeldet [...] Stockholm 1913 
[...]", Fataburen 1914. Utg. G. Upmark. Stockholm 1915, s. 125-127. Se även nr 
164. [182 
- "Kastkäpp hos lapparna", Fataburen 1914. Utg. G. Upmark. Stockholm 1915, 
s. 245-247. [183 
- "[Ree. av] Konrad Nielsen, Lappisches Wörterbuch nach den Dialekten von Pol
mak, Karasjok und Kautokeino. Heft. 1. Lexica Societatis Fenno-Ugricaae. 1. Hel
singfors, Finsk-Ugriska Sällskapet, 1913. 56 sid.", Le Monde Oriental 9 (1915). 
Uppsala 1915, s. 163-169. [184 
- "Lappska sånger II", Handlingar och uppsatser angående finska Lappmarken och 
lapparne. Utg. I. Fellman. Bd. 4. Helsingfors 1915, s. 417^424. [185 
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- Lärobok i lapska språket. Andra revid. uppl. Uppsala 1915. IV, 313, (1) s. Jfr. nr 
50,387-388. [186 
- "Några finska ord med -//-", Le Monde Oriental 9(1915). Uppsala 1915, s. 12-16. 

[187 
- "Stufenwechselstudien. V-VII", Le Monde Oriental 9 (1915). Uppsala 1915, 
s. 171-239. Fortsättning av nr 175, fortsättes av nr 224. [188 
- "Suomenkielinen valankaava 1500-luvun puolivälistä", Virittäjä. Uusi jakso 19 
(1915):5,s. 75-78. [189 
- "Zur geschichte der personal- und possessivsuffîxe im uralischen", Le Monde 
Oriental 9 (1915). Uppsala 1915, s. 1-11. [190 
- "[Ree. av] 0rjan Olsen, Et primitivt folk. De mongolske ren-nomader. Kristiania 
1915 [...]", Ymer 34 (1915). Red. G. Andersson. Stockholm 1916, s. 202-205. 

[191 
1916 
- Abc-bok för skolorna i Tornedalen. Med illustrationer av Brita Ellström. Uppsala 
1916.64 s. [192 
- "[Ree. av] E. B. Nordström: Kåtornas folk", Svenska Dagbladet 10.12 1916. 

[193 
- Handledning vid den första undervisningen i svenska i skolorna i Tornedalen. 
Uppsala & Stockholm 1916. 79 s. [194 
- "[Ree. av] Karl-Erik Forsslund, Som gäst hos fjällfolket. Uppsala 1914 [...]", Fa
taburen 1915. Utg. G. Upmark. Stockholm 1916, s. 121-123. [195 
- "Lapska namn på ren-oestriderna och deras larver", Le Monde Oriental 10(1916). 
Uppsala 1916, s. 183-191. [196 
- "Moderna eskimåer", Svenska Dagbladet 20/11 1916. Recension av O. Elgströms 
Moderna eskimåer (Stockholm 1916). [197 
- "Om de västfinska folkens urhem och deras flyttning därifrån. Ett bidrag till frå
gans belysning", Le Monde Oriental 10 (1916). Uppsala 1916, s. 165-179. 

[198 
- Rounala kyrka. Uppsala 1916. 19 s. 2 pl. 2 kartor. [199 
- "Saivo. Till frågan om de nordiska beståndsdelarna i lapparnas religion", Le 
Monde Oriental 10 (1916). Uppsala 1916, s. 45-74. [200 
- "Stationsnamnen vid järnvägen Haparanda-Övertorneå", Norrbottens-Kuriren 8/2 
1916. [201 
- Tålotj suptsasah ja åtå. Uppsala 1916. 63 s. [202 

1917 
- "Die Erforschung der germanischen Lehnwörter im Finnischen und Lappischen", 
Indogermanisches Jahrbuch 5 ( 1917), s. 1-21. [203 
- "Die ältesten germanischen Lehnwörter im Finnischen (Aus Anlass von T. E. 
Karstens Germanisch-Finnischen Lehnwortstudien.)", Indogermanische For
schungen 38 (1917-20), s. 48-115. [204 
- Handledning vid den första undervisningen i svenska i nomadskolorna. Uppsala 
1917. 42 s. [205 
- "Lapparnas invandring på den skandinaviska halvön och äldsta beröring med 
nordborna", UpsalaNya Tidning 4/12 1917. [206 
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- Nomadskolans läsebok. Första boken. Med illustrationer av Ossian Elgström, F. 
Hoving, Ernst Küsel, Bruno Liljefors och Nils Nilsson Skum. Uppsala 1917. 110 s. 
Ree. i Svenska Dagbladet 1/6 1917 (E.B.N.). Jfr. nr 256, 384. [207 

1918 
- "De lapska Saivo-fjällen hos Leem-Jessen identifierade", Namn och bygd 6 
(1918), s. 156-161. [208 
- "Ett nytt verk om västerbottenslapparna", Umebladet 10/7 1918. Recension av 
Sigrid Drakes doktorsavhandling, Västerbottenslapparna under förra hälften av 
1800-talet (Stockholm 1918). [209 
- "Ett värdefullt verk om lapparna. En del av kyrkoherde Nenséns anteckningar 
utgiven", Svenska Dagbladet 7/7 1918. Recension av Sigrid Drakes doktorsavhand
ling. [210 
- [Anmärkningar till] La Motraye, A. de, Seigneur A. de la Motrayes resor 
1711-1725 [...] Urval och övers, av Hugo Hultenberg. Anmärkningar av S. Bring 
och K. B. Wiklund. Sthm 1918. (2), xvi, 352 s. Wiklunds anmärkningar s. 311-347. 

[211 
- "Linguistic Notes", Johan Turi & Per Turi, Lappish Texts. (Det Kgl. Danske 
Videnskabernes Selskabs skrifter. 7. raekke, historisk og filosofisk afd. I V: 2.) Ed. 
Emilie Demant-Hatt. Kobenhavn 1918-1919, s. 99-101. [212 
- "Om renskötselns uppkomst", Ymer 38 (1918):3, s. 249-273. Ree. i Samefolkets 
egen tidning 1 (sep. 1919):3, s. 16 ff. [213 
- "Professor Wiklund om lapparnas skolfråga", Jämtlands-Posten 7/12 1918. 

[214 
- "[Ree. av] Sigrid Drake, Västerbottenslapparna under förra hälften av 1800-talet. 
Etnografiska studier. Stockholm [...] 1918 [...]", Svensk humanistisk tidskrift 2 
(1918):8 (augusti), sp. 193-201. [215 
- "Plan till en lappby vid friluftsmuseet i Härnösand", Arkiv för norrländsk hem
bygdsforskning 1918:1 -2, s. 51 -55. [216 
- "Svensk-lapska abcböcker", Svenskt arkiv för pedagogik 6 (1918), s. 230-236. 

[217 
1919 
- "Djurplågeriet vid renslakten", Umebladet 10/2 1919. [218 
- "En svensk vetenskapsman om Kinas språk och skrift", Stockholms Dagblad Sön
dagsnummer 2/3 1919. Recension av B. Karlgrens Ordet och pennan i Midtens rike 
(Stockholm 1918). [219 
- "Heikki Paasonen in memoriam", Svenska Dagbladet 30/8 1919. [220 
- "Isak Fellman död", Svenska Dagbladet 30/10 1919. [221 
- "Lapskt -mg-, -mk-\ Le Monde Oriental 12(1918). Uppsala 1919, s. 110-123. 

[222 
- "Nyingen och dess namn i finskan och lapskan", Le Monde Oriental 12 (1918). 
Uppsala 1919, s. 226-236. [223 
- "Ossian Elgströms lapplandsbok", Svenska Dagbladet, 24/11 1919. Recension av 
Ossian Elgströms Lappalaiset [...] (Stockholm 1919). [224 
- "Stufenwechselstudien. VIII-IX", Le Monde Oriental 13 (1919). Uppsala u. å., 
s. 55-121. Fortsättning av nr 175, 187. Se även Fr. Äimä, 'Prof. Wiklundin vii-
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meisten astevaihtelututkimusten johdosta', Virittäjä. Uusi jakso 26 (1922): 1-3, 
s. 1-29. [225 

1920 
- "Akambafolkets liv, seder och bruk", Svenska Dagbladet 19/12 1920. [226 
- "Ett nytt arbete om lapparna. Intressant sammelverk utgivet av en norsk präst", 
Svenska Dagbladet 14/11 1920. Recension av J. Otterbech Kulturvaerdier hos Nor
ges finner (Kristiania 1920). [227 
- "Ett par ord i frågan om Finlandssvenskarnas härkomst", Namn och bygd 8 (1920), 
s. 138-145. [228 
- "Finsk agitation i Tornedalen", Svenska Dagbladet 25.11 1920. [229 
- "Förord", Mönsterbok för lapsk hemslöjd i Västerbottens län. Utarb. av Emma 
Andelius, H. Hampusson Huldt, Erik Bergström och Folke Hoving. Hälsingborg 
1920. 19, (1) s., 26 pl. Wiklunds förord s. 3-4. [230 
- "Samen-ätnama vuoile", Samefolkets egen tidning 2 (1920):4 (December), s. 30. 
Enligt Samefolkets egen tidning är sången "författad och skriven på lulelapsk [...] av 
vårt lands främste kännare av samespråket, professor K. B. Wiklund" och "anpassad 
att sjungas efter Malmströms kända Sörmlandssång: 'Känner du landet, det härliga 
rika'". Se även nr 100, 140. [231 

1921 
- "De svenska finnarnas släktnamn", Sverges familjenamn 1920. Förteckning [...] 
utarb. av därtill förordnade sakkunnige. Stockholm 1921, s. 236-238. [232 
- "De svenska lapparnas släktnamn", Sverges familjenamn 1920. Förteckning [...] 
utarb. av därtill förordnade sakkunnige. Stockholm 1921, s. 238-239. [233 
- "Etnografiska anteckningar från skogslapparna i Malå", Västerbotten. Västerbot
tens läns hembygdsförenings årsbok 1921. Red. E. Gafvelin & R. Jirlow. Umeå 
1931, s. 7-20. 111. med foton av förf. [234 
- "Kolmiasteinen astevaihtelu", Virittäjä. Uusi jakso 25 (1921): 1-3. Toimitus A. 
Aarne et al. Helsinki 1921-1922, s. 7-14. [235 
- "Lapparna", Lappland 1. Norrbottens lappmarker och kustland. (Svenska turistfö
reningens resehandböcker. 25.) Stockholm 1921, s. 33-38. Jfr. nr 364. [236 
- "Lapparna", Norrbotten. Första delen. Utg. av Norrbottens läns jubileumsutställ
nings bestyrelse. U. o. 1921, s. 207-221. [237 
- "[Recension av] Mönsterbok för lapsk hemslöjd", Svenska Dagbladet 16/1 1921. 

[238 
- "Nenséns anteckningar om renens biologi", Arkiv för norrländsk hembygdsforsk
ning 1921:1—2, s. 7-52. Fortsättes av nr 250. [239 
- Nomadskolans läsebok. Andra boken. Med illustrationer. Uppsala 1921. 182 s. 
Ree. i Skandinavisk veterinärtidskrift 1922, s. 8 (Bergman); Samefolkets egen tid
ning 4 (mars 1922): 1, s. 7 (T.); Stockholms Dagblad 29/5 1922 (G. Bergfors). Jfr. nr 
378. [240 
- "Några finska ord och fraser", Lappland 1. Norrbottens lappmarker och kustland. 
(Svenska turistföreningens resehandböcker 25.) Stockholm 1921, s. 39-41. Jfr. nr 
366. [241 
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- "Några tankar om snöskors och skidors upprinnelse", Etnologiska studier tilläg
nade Nils Edvard Hammarstedt 19 3/3 21. (Föreningen för svensk kulturhistoria. 
Böcker. N:o 2.) Red. S. Ambrosiani, S. Erixon & G. Hallström. Stockholm 1921, 
s. 75-87. [242 
- "Ortnamnen", Lappland 1. Norrbottens lappmarker och kustland. (Svenska turist
föreningens resehandböcker. 25.) Stockholm 1921, s. 38-39. Jfr. nr 368. [243 
- "Pääsiäinen ja laskiainen", Virittäjä. Uusi jakso 25 (1921): 1-3. Toimitus A. 
Aarne et al. Helsinki 1921-1922, s. 29-30. [244 
- "[Recension av] Svenska Turistföreningens nya resehandbok över Lappland", 
Svenska Dagbladet 15/3 1921. [245 

1922 
- "De första lapska böckerna", Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 9 
(1922), s. 13-28. [246 
- "Den Elgströmska boken än en gång", Norrskensflamman 27/11 1922. En 
"dementi och ett försvar" till en tidigare införd artikel (15/11 1922). Följdes av (den 
osign.) artikeln "Ossian Elgströms statsanslag. Professor Wiklund var mycket intres
serad", 15/12 1922. [247 
- "Efterskrift", ABC-bok på lapska, Stockholm 1619, med en efterskrift om de 
svenska lapparnas skolundervisning i äldsta tid. (Faksimilieupplagor af äldre 
svenska tryck 5.) Red. Isak Collijn. Stockholm 1922. (19), 49, (2) s. Wiklunds efter
skrift, s. 1—49. [248 
- "Ett bokverk fullbordat efter 151 år", Svenska Dagbladet 8/12 1922. Recension av 
Abr. Abrison Hülphers Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland. Femte Sam
lingen, 3 bandet. Lappmarken [...] (Stockholm 1922). [249 
- "Ett nytt praktverk om lapparna", Svenska Dagbladet 24/3 1922. Recension av O. 
Elgströms Karesuandolapparna (Stockholm 1922). [250 
- "Lappskattelandsindelningens ursprung", Å. Holmbäck, Om lappskattelandsin-
stitutet och dess historiska utveckling. (Statens offentliga utredningar 1922: 10.) 
Uppsala 1922, s. 28-35. Jfr. nr 411. [251 
- "Nenséns anteckningar om renens biologi", Arkiv för norrländsk hembygdsforsk
ning 1922:1-2, s. 9-32. Fortsättning av nr 238. [252 
- "Ur bokfloden", Svenska Dagbladet 1/12 1922. Recension av O. Elgströms Hy-
perboréer (Stockholm 1922). [253 

1923 
- "Den lapska skedens ursprung", Fataburen. 1922. Utg. G. Upmark. Stockholm 
1923, s. 109-116. [254 
- "Den nya skolfilmen om lapparnas liv. En motkritik", Stockholms-Tidningen 13/11 
1923. [255 
- "Etnografi eller ekonomi?", Svenska Dagbladet 7/7 1923. [256 
- "Fria ord", Blå Bandet 28/2 1923. Genmäle till tidigare införd artikel (recension av 
Elgströms Hyperboréer 10/1 1923), i vilken kritik riktas mot Wiklund. [257 
-Nomadskolans läsebok. Första boken. Med illustrationer av Ossian Elgström, F. 
Hoving, Ernst Käsel, Bruno Liljefors och Nils Nilsson Skum. 2 uppl. Uppsala 1923. 
114 s. Jfr. nr 206, 384. [258 
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- "[Ree. av] Ossian Elgström, Karesuandolapparna. Etnografiska skisser från Köng-
ämä och Lainiovuoma 1916-1919. Stockholm 1922 [...] Lappalaiset. Resor i Lapp
land och Norge. Stockholm 1919", Fataburen. 1922. Utg. G. Upmark. Stockholm 
1922, s. 166-172. [259 
- "Svenska Kamtchatkaexpeditionen", Svenska Dagbladet 16/12 1923. Recension 
av S. Bergmans Kamtchatka. [260 
- "The Lapps in Sweden", The Geographical Review 13 (1923), s. 223-242. [261 
- "Till lappfolkets psykologi. Ett märkligt arbete av en finländsk vetenskapsman", 
Svenska Dagbladet 27/6 1923. Recension av J. Rosbergs Lapplynne (Uppsala 1923). 

[262 
- "Turistföreningens nya resehandbok", Svenska Dagbladet 12/8.1923. [263 

1924 
- "[Ree. av] Erik Bergström, Karta över renskötselns utbredning i Sverige. Stock
holm 1923 [...]", Ymer 44 (1924):4, s. 431. [264 
- "Ett auktoritativt ord om 'tolka'", Svenska Dagbladet 19/1 1924. [265 
- "Prof. K. B. Wiklundin asiantuntijalausunto [Marginalrubrik. - Utlåtandet på 
svenska, dat. Upsala 8/12 1923.]", Suomen ja sen sukukielten professorinviran täyt-
täminen. Åbo 1924, s. 2-17. [266 
- "Samlingar och desiderata rörande de svenska lapparnas språk, ortnamn, folklore, 
religion, sång och etnografi", Betänkande med förslag till ett systematiskt utfors
kande av den svenska allmogekulturen. II. Allmogeforskningen i Sverige och dess 
nordiska grannländer. (Statens offentliga utredningar 1924: 27.) Stockholm 1924, 
s. 194-203. [267 
- "Tahdoin", Festskrift tillägnad Hugo Pipping på hans sextioårsdag den 5 novem
ber 1924. (Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland 175.) Helsingfors 
1924, s. 549-555. [268 
- "Zur Frage vom germ, ê in den Lehnwörtern im Finnischen und Lappischen", 
Streitberg Festgabe. Leipzig 1924, s. 418-429. [269 

1925 
- "[Artikeln] Finno-ugrier. B. Sprache und Anthropologie", Reallexikon der Vorge
schichte. Hrsg. von Max Ebert. Bd 3. Berlin 1925, s. 364-382. [270 
- "Från Lyckseles första år. Ännu några detaljer", Umebladet 9/12 1925. Genmäle 
till P. A. Lindholms artikel "Lycksele", Umebladet 25/11 1925. Följdes av en slut
replik av Lindholm ('Slutreplik') 12/12 1925. Jfr. nr 272-274, 276, 278. [271 
- "Lapparnes invandring till Skandinavien", Föreläsningsbiblioteket 20. Red. M. 
Sterner. Hft. 79 (1 sep. 1925), s. 108-114. [272 
- "Linné och lapparna", Svenska Linné-sällskapets årsskrift 8 (1925). Red. C. Fors
strand. Uppsala 1925, s. 59-93. [273 
- "Namnet Lycksele. Slutreplik till herr P.A. Lindholm", Umebladet, 27/7 1925. 
Genmäle till P. A. Lindholms artikel "Lycksele. Slutreplik", Umebladet, 22/7 1925. 
Jfr. nr 269, 273-274, 276, 278. [274 
- "Namnet Lycksele", Östersunds-Posten 22/5 1925. Jfr. nr 269, 272, 274, 276, 278. 

[275 
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- "Namnet Lyckseles uppkomst nu fastställd", Umebladet, 11/8 1925. Jfr. nr 269, 
272-273, 276, 278. [276 
- "Några tankar om snöskors och skidors upprinnelse", På skidor 1926. Red. C. 
Nordenson & S. Nissing. Stockholm 1925, s. 1-18. [Nytryck av nr 156, med några 
smärre tillägg och ändringar.] Ree. i Dagens Nyheter 23/12 1925 (Mr. Jones). Sig
naturen 'Mr. Jones' uttrycker här sin besvikelse över Wiklunds artikel som han 
finner "fullkomligt onjutbar". [277 
- "När byggdes den första kyrkan i Lycksele?", Umebladet, 24/11 1925. Jfr. nr 269, 
272-274,278. [278 
- "[Ree. av] Szinnyei, J., Die Herkunft der Ungarn, ihre Sprache und Kultur. 2., 
verb. Aufl. Berlin 1923 (Ungarische Bibliothek 1:1)", Litteris 2 (1925), s. 31-35. 

[279 
- "Är namnet Lycksele svenska eller lapska", Umebladet, 18/7 1925. Genmäle till P. 
A. Lindholms artikel "Lycksele. Svenska eller lappska?", 29/6 1925. Jfr. 269, 
272-274,276. [280 

1926 
- Abc- och läsebok för skolorna i Tornedalen. Med illustrationer av Ossian Elg-
ström, Brita Eliström, A. Goes, F. Hoving och Bruno Liljefors. Preliminär uppl. 
Uppsala 1926. 80 s. [281 
- Abc- och läsebok för skolorna i Tornedalen. Med illustrationer av Ossian Elg-
ström, Brita Ellström, A. Goes, F. Hoving och Bruno Liljefors. Uppsala 1926. 191, 
(1) s. [282 
- "Birkarlarna", P. A. Lindholm, Västerbottens län. Läsebok för skola och hem. 
Uppsala 1926, s. 57-63. Jfr. nr 318. [283 
- "Den kristna missionen bland de svenska lapparna under de första vasakonung
arna", P. A. Lindholm, Västerbottens län. Läsebok för skola och hem. Uppsala 1926, 
s. 78-81. [284 
- "Den kristna missionen bland de svenska lapparna under medeltiden", P. A. 
Lindholm, Västerbottens län. Läsebok för skola och hem. Uppsala 1926, s. 63-67. 
Jfr. nr 320. [285 
- "Det lapska skolväsendet under 1700-talet", P. A. Lindholm, Västerbottens län. 
Läsebok för skola och hem. Uppsala 1926, s. 92-94. Jfr. nr 322. [286 
- "En liten valborgsmässoeld till P.A. Lindholms ära", Umebladet 10/5 1926. Gen
mäle till P. A. Lindholms artikel ("Den nordlapska björnvisan") 28/4 1926. Se även 
nr 292. [287 
- "[Ree. av] Georg Buschan, Illustrierte Völkerkunde I—III [...] Stuttgart 1922-26 
[...]", Ymer 46 (1926). Red. G. Andersson. Stockholm 1927, s. 377-380. [288 
- "Kylfingar och kväner", P. A. Lindholm, Västerbottens län. Läsebok för skola och 
hem. Uppsala 1926, s. 48-51. Jfr. nr 330. [289 
- "I apparna", P. A. Lindholm, Västerbottens län. Iäsebokför skola och hem. Upp
sala 1926, s. 34-47. Jfr. nr 333. [290 
- "Lapparna få skola", P. A. Lindholm, Västerbottens län. Läsebok för skola och 
hem. Uppsala 1926, s. 83-92. Jfr. nr 334. [291 
- "Lappisk", Tidens Tegn [Oslo] 30/4 1926. Recension av K. Nielsens Laerebok i 
lappisk I-IL. [292 
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- "Lappmarken organiseras", P. A. Lindholm, Västerbottens län. Läsebok för skola 
och hem. Uppsala 1926, s. 81-83. Jfr. nr 340. [293 
- "Litet handplagg åt en plagiator", Umebladet 19/5 1926. Genmäle till P. A. 
Lindholms artikel "Mycket skri för liten ull", Umebladet, 14/5 1926, i sin tur replik 
till Wiklunds artikel 10/5 1926 (se nr 285). Följdes av ytterligare en artikel av 
Lindholm - "En replik från P.A. Lindholm" - i Umebladet, 20/5 1926. [294 

1927 
- "Allmogelivet i Lule älvdalen", Svenska Dagbladet 6/12 1927. Recension av A. 
Nordströms Luleåkultur (Luleå 1927). Se även nr 303. [295 
- "A translativus", Magyar nyelv 23 (1927), s. 321-328. Övers, från förfis tyska 
manuskript. [296 
- "[Ree. av] Georg Buschan, Illustrierte Völkerkunde I—III [...] Stuttgart 
1922-26[...]", Ymer 46 (1926). Red. G. Andersson. Stockholm 1927, s. 377-380. 

[297 
- Lappische Studien. /-///. (Skrifter utg. av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Sam
fundet i Uppsala. 24:16.) Uppsala & Leipzig 1927. 75 s. Ree. i Indogermanische 
Forschungen 49 (1932): s. 301 f. (A. Senn). [298 
- "Professor Vilhelm Thomsen död", Stockholms-Tidningen 14/5 1927. [299 
- "[Ree. av] Senn Alfred. Germanische Lehnwortstudien [...] Heidelberg [...] 1925 
[...]", Indogermanische Forschungen 44 (1927), s. 373-374. [300 
-"Tahtoa, tahdoin, moisio", Virittäjä. Uusi jakso 31 (1927), s. 301-310. [301 
- "Ur skidans och snöskons historia", På skidor 1928. Red. C. Nordenson & S. 
Nissing. Stockholm 1927, s. 5-56. Ree. i Stockholms-Tidningen 27/12 1927 (osign.); 
Dagens Nyheter 21/1 1928 (Mr Jones); Samefolkets egen tidning 10 (1928):2, s. 15 
f. (T. Tomasson). Se även Samefolkets egen tidning 10 (1928):3, s. 21 ff. (T. Tomas
son). [302 

1928 
- "Das lappische Verbaladverbium und einige andere Kasus des Verbalstammes", 
Festskrift til Rektor J. Qvigstad 1853 4. april 1928. (Tromsö museums skrifter 2.) 
Red. O. Krogness, K. Nielsen & K. Nissen. Tromsö 1928, s. 316-353. [303 
- "En lappmarksbok", Svenska Dagbladet 17/9 1928. Recension av E. Mankers En 
stallo i Jokkmokk (Stockholm 1928). [304 
- "En norrländsk bygdehistoria", Aftonbladet 7/10 1928. Recension av A. Nordbergs 
En gammal norrbottensbygd (Lund 1928). Se även nr 293. [305 
- "Finnarna och vi", Upsala Nya Tidning 15/5 1928. Osign. artikel. Enligt handskri
ven notering i Wiklunds egen klippsamling "Ledare, skriven av K.B.W.". [306 
- "Hur länge har det funnits lappar i Jämtland och Härjedalen?", Jämtländska stu
dier. Festskrift till Eric Festin. Utg. av sällskapet Jämtar i Stockholm genom Gustaf 
Näsström. (Heimbygdas tidskrift Fornvårdaren. 2 [årg. 1928-1929]:2-3.) Östersund 
1928, s. 391^112. Ree. Samefolkets egen tidning 1929:3 (T. T-n.). [307 
- "Mera om skidans historia", På skidor 1929. Red. C. Nordenson & S. Nissing. 
Stockholm 1928, s. 252-279. [308 
- "Mikael Agricolan jumalainluettelo ja käsiala", Virittäjä. Uusi jakso 32 (1928), 
s. 287-305. [309 
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- "Norrbottniska socken- och kapellnamn av lapskt och finskt ursprung", G. Berg
fors & A. Neander, Norrbotten. Läsebok för skola och hem. II. Uppsala 1928, 
s. 330-348. Jfr. nr 345. [310 
- "[Sakkunnig-JUtlåtande", Handlingar rörande tillsättandet av lediga professors
ämbetet i sanskrit med jämförande indoeuropeisk språkforskning vid universitetet i 
Lund. 1927-28. Lund 1928, s. 25-41. [311 

1929 
- "Den finska agitationen i Tornedalen och pajalabanan. I. Äktfinnarna", Svenska 
Dagbladet 8/3 1929. Fortsättes av nr 311. Artikeln följdes av repliker i Uusi Suomi 
10/3 1929, 13/3 1929, 14/3 1929, 16/3 1929; i Uusi Arra 10/3 1929; i Iltalehti 14/3 
1929 samt i Hels. Sanomat 15/3 1929. [312 
- "Den svenska skolpolitiken i Tornedalen. II", Svenska Dagbladet 10/3 1929. Fort
sättning av nr 310. Kommentar i Hufvudstadsbladet 16/3 1929. [313 
- "[Artikeln] Finno-Ugrian languages", Encyclopaedia Britannica. 14th ed. Vol. 9. 
London & New York 1929, s. 258-259. [314 
- "Från striden om de äldsta germanska lånorden i finskan", Arkiv för nordisk filo
logi. N. F. 40: Tilläggsbd. Studier tillägnade Axel Kock. Uppsala 1929, s. 318-330. 

[315 
-Kungl Humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala 1929. - Stadgar. Särskilda 
bestämmelser; Ledamöter och förtroendemän. Donationer. Samfundets uppkomst 
och tidigare stadgar. (Skrifter utg. av Kungl. Humanistiska vetenskaps-samfundet i 
Uppsala 25.) Uppsala 1929. 23 s. [316 
- "Lapparna och stora världen", Svenska turistföreningens årsskrift 1929. Stock
holm 1929, s. 89-112. [317 
- Nomadskolans läsebok. Tredje boken. Med illustrationer. Uppsala 1929. 446 s. 
Ree. i Samefolkets egen tidning 12 (1930):3, s. 21 (T. T-n.). [318 
- "Pajalabanan", Svenska Dagbladet 12/3 1929. [319 
- "Storfinska framtidsdrömmar", Upsala Nya Tidning 13/3 1929. [320 

1930 
- "Birkarlarna", P. A. Lindholm, Västerbottens län. Skoluppl. Stockholm 1930, 
s. 60-67. Jfr. nr 281. [321 
- "Den kristna missionen bland de svenska lapparna under de första vasakonung
arna", P. A. Lindholm, Västerbottens län. Skoluppl. Stockholm 1930, s. 79-81. 

[322 
- "Den kristna missionen bland de svenska lapparna under medeltiden", P. A. 
Lindholm, Västerbottens län. Skoluppl. Stockholm 1930, s. 67-71. Jfr. nr 283. 

[323 
- "Den nordiska skidan, den södra och den arktiska", På skidor 1931. Stockholm 
1930, s. 5-50. [324 
- "Det lapska skolväsendet under 1700-talet", P. A. Lindholm, Västerbottens län. 
Skoluppl. Stockholm 1930, s. 93-95. Jfr. nr 284. [325 
- "Die Quellen unsrer Kenntnis von der alten Religion der Lappen", Actes du 5e 
Congrès international d'histoire des religions à Lund 27-29 août 1929. Lund 1930, 
s. 208-211. Föredragsreferat. [326 
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- "Ett brev om Lars Levi Laestadii dödsbädd", Kyrkohistorisk årsskrift 29 (1929). 
Utg. D. E. Linderholm. Uppsala 1930, s. 334-339. Översättning och kommentarer 
av Wiklund. [327 
- "Ett slutord angående namnet Kalix m.fl.", Norrbottens-Kurir en 10/6 1930. Replik 
till tidigare artiklar 15/5 1930 (G. Enequist), 26.5 1930 (Z. Grape) och 3/6 1930. 

[328 
- "Historisk översikt", Lappland. Kartor samt illustrerad beskrivning över Lappland 
och lapparna. (Familjebokens landskapskartor.) Stockholm 1930, s. 37. [329 
- "Hos Jämtlands nomader", Stockholms-Tidningen 22/12 1930. [330 
- "Kalevalas trettonde runa och balladen om den gottländske köpmannens älgjakt", 
På skidor 1931. Red. C. Nordenson & S. Nissing. Stockholm 1930, s. 59-69. 

[331 
- Kungl. Humanistiska vetenskap s-samfundet i Uppsala. På femtio-års dagen av 
Jacob Westins död. (Skrifter utg. av Kungl. Humanistiska vetenskaps-samfundet i 
Uppsala. 26.) Uppsala & Leipzig 1930. 30 s. [332 
- "Kylfingar och kväner", P. A. Lindholm, Västerbottens län. Skoluppl. 1930, 
s. 48-51. Jfr. nr 287. [333 
- "[Artikeln] Lappar", Nordisk familjebok. 3. rev. uppl. Huvudred. V. Söderberg. 
Bd. 12. Stockholm 1930, sp. 756-771. Jfr. nr 133. [334 
- "Lapparna", Lappland. Kartor samt illustrerad beskrivning över Lappland och 
lapparna. (Familjebokens landskapskartor.) Stockholm 1930), s. 31^9. [335 
- "Lapparna", P. A. Lindholm, Västerbottens län. Skoluppl. 1930, s. 34-41. Jfr. nr 
288. [336 
- "Lapparna få skola", P. A. Lindholm, Västerbottens län. Skoluppl. 1930, s. 84-93. 
Jfr. nr 289. [337 
- "[Artikeln] Lappby", Nordisk familjebok. 3. rev. uppl. Huvudred. V. Söderberg. 
Bd. 12. Stockholm 1930, sp. 772. Jfr. nr 134. [338 
- "[Artikeln] Lappfogde", Nordisk familjebok. 3. rev. uppl. Huvudred. V. Söder
berg. Bd. 12. Stockholm 1930, sp. 772. Jfr. nr 135. [339 
- "[Artikeln] Lappförsamling", Nordisk familjebok. 3. rev. uppl. Huvudred. V. Sö
derberg. Bd. 12. Stockholm 1930, sp. 772. [340 
- "[Artikeln] Lappland. Historia", Nordisk familjebok. 3. rev. uppl. Huvudred. 
V. Söderberg. Bd. 12. Stockholm 1930, sp. 779-780. [341 
- "[Artikeln] Lappmark", Nordisk familjebok. 3. rev. uppl. Huvudred. V. Söderberg. 
Bd. 12. Stockholm 1930, sp. 781. [342 
- "Lappmarken organiseras", P. A. Lindholm, Västerbottens län. Skoluppl. 1930, 
s. 81-84. Jfr. nr 291. [343 
- "[Artikeln] Lappmark(en)s ecklesiastikverk", Nordisk familjebok. 3. rev. uppl. 
Huvudred. V. Söderberg. Bd. 12. Stockholm 1930, sp. 781-783. [344 
- "[Artikeln] Lapska språket och litteraturen", Nordisk familjebok. 3. rev. uppl. 
Huvudred. V. Söderberg. Bd. 12. Stockholm 1930, sp. 784-786. Jfr. nr 137. [345 
- "Mikael Agricolan runopukuinen jumalainluettelo ja sen suorasanainen alku-
lähde", Virittäjä. Uusi jakso 34 (1930), s. 299-316. [346 
- "Namnet Kalix är icke nordiskt", Norrbottens-Kuriren 3/6 1930. Se även nr 350. 

[347 
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- "Norrbottniska socken- och kapellnamn av lapskt och finskt ursprung", G. Berg
fors & A. Neander, Norrbotten [...] Skoluppl. 2. 1930, s. 330-348. Jfr. nr 308. 

[348 
- "Ny finsk poesi", Upsala Nya Tidning 28/1 1930. [349 
- "Olof Rudbeck d. ä. och lapptrummorna", Upplands fornminnesförenings tidskrift 
44 (1930-32): Bilaga. Rudbecksstudier [...] (1930), s. 87-115. [350 
- "Professori K. B. Wiklundin lausunto. (Suomennos.) [Itämerensuo malaisten kiel
ten professorinviran täyttäminen Heisingin yliopistossa v. 1929.]", Virittäjä. Uusi 
jakso 34 (1930), s. 50-51. [351 
- "Undervisning och religiösa förhållanden", Lappland. Kartor samt illustrerad 
beskrivning över Lappland och lapparna. (Familjebokens Landskapskartor.) Stock
holm 1930, s. 35-37. Osign. [352 
- "Är namnet Kalix av lapskt ursprung eller icke?", Norrbottens-Kuriren 10/5 1930. 
Jfr. tidigare artiklar om namnet Kalix av Z. Grape, 21/12 1929 och 15/2 1930; av 
Bergfors 1/2 1930 samt av G. Enequist 3/5 1930. Se även nr 344. [353 

1931 
- "En ny bok av Johan Thuri", Svenska Dagbladet 22/12 1931. Recension av 
J. Thuris Från fjället. [354 
- "Ett par gamla notiser om finnarnas skidor", På skidor 1932. Red. C. Nordenson 
& S. Nissing. Stockholm 1931, s. 331-333. [355 
- "Förord", C. A. Gottlund, Dagbok öfver dess Resor på Finnskogarne i Dalarne, 
Helsingland, Vestmanland och Vermland år 1817. Utg. av Nils Sahlström med för
ord av K. B. Wiklund. Stockholm 1931. (1), xx, 416, (1) s., 1 portr., 1 karta. Wik-
lunds förord s. iii-xvii. [356 
- "Gömda Landsändar", Svenska Dagbladet, 26/10 1931. Recension av E. Mankers 
Bönder och nomader. [357 
- "Jumalainluettelot ja periaatteet", Virittäjä. Uusi jakso 35 (1931), s. 215-231. 

[358 
- "[Artikeln] Mytologi. Finsk mytologi", Nordisk familjebok. 3. rev. uppl. Huvud
red. V. Söderberg. Bd. 14. Stockholm 1931, sp. 576-579. Jfr. nr 168. [359 
- "[Artikeln] Mytologi. Lapsk mytologi", Nordisk familjebok. 3. rev. uppl. Huvud
red. V. Söderberg. Bd. 14. Stockholm 1931, sp. 579-584. Jfr. nr 168. [360 
- "Om Rättviksbornas bokförråd vid mitten av 1700-talet", Västmanlands-Dala 
nations skriftserie 3. Uppsala 1931, s. 156-160. [361 
- "Regler för uppteckning av lapska och finska ortnamn", Namn och bygd 19 
(1931), s. 125-130. [362 
- "Sjoutnäset, icke Sjougdnäset", Jämtlands-Tidningen 20/1 1931. Genmäle till W. 
Peterson-Bergers artikel "Sjougdnäset eller Sjoutnäset?", 17/1 1931. Se även nr 
361-362,377. [363 
- "Sjoutnäsets namn och lantmätarna", Jämtlands-Tidningen 24/1 1931. Genmäle 
till T. Torbjörnssons artikel "Den gamla lantmätarhistorien", 21/1 1931. Se även 
360, 362, 377. [364 
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- "Än mera Sjouten", Jämtlands-Tidningen 30/1 1931. Genmäle till artikeln "Är 
Sjougden redan Sjouten?", av W. Peterson-Berger och T. Torbjörnsson, 27/1 1931. 
Se även nr 360-361, 377. [365 

1932 
- "Den södra skidtypens källa", På skidor 1933. Red. C. Nordenson & S. Nissing. 
Stockholm 1932, s. 20-26. [366 
- "Lapparna", Norra Lappland och Norrbotten. (Svenska turistföreningens rese
handböcker. 25.) 2. uppl. Stockholm 1932, s. 31-36. Jfr. nr 235. [367 
- "Lapparna", Svenska Dagbladet 14/11 1932. Recension av B. Collinders Lap
parna, deras kultur och arbetsliv. [368 
- "Några finska ord och fraser", Norra Lappland och Norrbotten. (Svenska turistfö
reningens resehandböcker 25.) 2. uppl. Stockholm 1932, s. 61-63. Jfr. nr 240. 

[369 
- "Om lapparnas mössor", Svenska kulturbilder. Red. S. Erixon & S. Wallin. Bd. 6 
(del XI och XII). Stockholm 1932, s. 281-310. [370 
- "Ortnamnen", Norra Lappland och Norrbotten. (Svenska turistföreningens rese
handböcker. 25.) 2. uppl. Stockholm 1932, s. 63-64. Jfr. nr 242. [371 
- "Prehistory of the Lapps", The Race Biology of the Swedish Lapps. Part I. General 
survey. Prehistory. Demography. Future of the Lapps. With the collaboration of the 
staff of the institute and of professor K. B. Wiklund. Ed. H. Lundborg & S. Wahlund. 
Uppsala 1932, s. 11-14. [372 
- "Röter medh trä", Virittäjä. Uusi jakso 36 (1932), s. 293-298. [373 

1933 
- "Ausnahmen", Mémoires de la Société finno-ougrienne 67 (1933), s. 402-419. 

[374 
- "Den lapska korgslöjden", Stockholms-Tidningen!Stockholms Dagblad 27/1 1933. 

[375 
- "Den svenska befolkningens ålder i Finland. Några filologiska reflexioner. [Mit] 
Zusammenfassung", Fornvännen 28 (1933), s. 91-110. [376 
- "En viktig detalj i Agricolaforskningen", Historisk tidskrift för Finland 18 (1933), 
s. 82-88. [377 
- "Erik Bergström in memoriam", Svenska Dagbladet 28/1 1933. [378 
- "Förord", A. Pirak, En nomad och hans liv. (Skrifter utg. av Kungl. Humanistiska 
vetenskaps-samfundet i Uppsala 23: 3.)Upptecknat och översatt av H. Grundström. 
Uppsala & Leipzig 1933. 231 s. Wiklunds förord s. 3-7. [379 
- "Sjoutnäset. En historia om ett ortnamn", Jämten 27 (1933). Red. E. Festin, 
s. 41-52. Se även nr 360-362. [380 

1935 
- Nomadskolans läsebok. Andra boken. Med illustrationer. 2. revid. uppl. Uppsala 
1935. 162 s. Jfr. nr 239. [381 
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1937 
- "Die Herkunft der Lappen", Folkliv 1937:2-3, s. 109-123. Fortsättes av nr 
382-383. [382 
-Lappar i nordligaste Sverige. (Svenska turistföreningens pubi. n:r 645.) Stock
holm 1937. 47, (1) s. "Bilderna i denna bok, redigerad fil. kand. Gösta Lundquist, 
äro hämtade ur STF:s bildarkiv. Den löpande texten, författad av framlidne profes
sor K. B. Wiklund år 1932, har översetts av amanuens Ernst Manker." [383 

1938 
- The Lapps in Northernmost Sweden. (STF:s pubi. n:r 703.) Stockholm 1938. 48 s. 

[384 
- "Untersuchungen über die älteste Geschichte der Lappen und die Entstehung der 
Renntierzucht. II. Der Mensch und das Renntier. III. Die subarktischen Jäger und 
Fischer", Folkliv 1938:1, s. 12-47. Fortsättning av nr 379, fortsättes av nr 383. 

[385 
- "Untersuchungen über die älteste Geschichte der Lappen und die Entstehung der 
Renntierzucht. IV. Viehzucht und Anfange der Landwirtschaft auf lappischem Bo
den. V. Die Renntierzucht", Folkliv 1938:4, s. 362-404. Fortsättning av nr 379, 382. 

[386 
1941 
- Nomadskolans läsebok. Första boken. Med illustrationer av Ossian Elgström, F. 
Hoving, Ernst Küsel, Bruno Liljefors, Nils Nilsson Skum och Torsten Petersson. 3. 
uppl. Uppsala 1941. 144 s. Jfr. nr 206, 256. [387 

1947 
-Lapparna. (Nordisk kultur X.) Stockholm 1947. (2),96, (3) s. Med efterskrift av 
Sigurd Erixon. Ree. i Svenska landsmål 71 (1948), s. 137-148 (B. Collinder). 

[388 
1978 
- Bibliographie der lappischen litteratur. (Studia Bibliographica Scandinavica, I.) 
Faksimilutgåva. Stockholm 1978. (4), 162, (1) s. Jfr. nr 35. [389 
- Sämij lunna. Låhkåmbiehke K. B. Wiklunda girjes Lärobok i lapska språket. Utg. 
S. Kuoljok-Angéus. Luleå 1978. (4), 39 s. Ny, reviderad utgåva av Wiklunds Läro
bok i lapska språket (se nr 50, 185). Skriftspråket i Wiklunds läsestycken (s. 1-21) 
har, enl. utg., "moderniserats för att överensstämma med det språk, som idag talas 
mellan Lilla- och Stora Luleälvars vattendrag. Stavningssättet följer N E Spiiks 
'Lulesamisk grammatik'". [390 

1981 
- Sämij lunna. Låhkåmbiehke K. B. Wiklunda girjes Lärobok i lapska språket. Utg. 
S. Kuoljok-Angéus. Luleå 1981. (4), 34, (1) s. Ny, reviderad utgåva av Wiklunds 
Lärobok i lapska språket (se nr 50, 185). Skriftspråket i Wiklunds läsestycken (s. 
1-18) har, enl. utg., "moderniserats för att överensstämma med det språk, som idag 
talas mellan Lilla- och Stora Luleälvars vattendrag. Stavningssättet följer N E Spiiks 
'Lulesamisk grammatik'". [391 
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1983 
-Berättelser om samerna i 1600-talets Sverige. (Kungl. Skytteanska samfundets 
handlingar, 27.) Faksimileutgåva av de s.k. prästrelationerna m.m. först publicerade 
av K. B. Wiklund 1897-1909. Med företal av Phebe Fjällström och efterskrift av 
Israel Ruong. Originalutgåvan, som saknar samlingstitel, utgör en egen volym i 
Bidrag till kännedomen om de svenska landsmålen ock svenskt folkliv. XVII. 
1897-1909. Innehåller nytryck av Wiklunds företal till prästrelationerna. Jfr. nr 33, 
36, 41, 76, 80, 109, 394-396, 398-399, 401, 404. [392 

1984 
- "Förord", C. A. Gottlund, Dagbok öfver dess Resor på Finnskogarne i Dalarne, 
Heisingland, Vestmanland och Vermland år 1817. Utg. av Nils Sahlström med för
ord av K. B. Wiklund. Faksimilutgåva med efterskrift av S. Montelius. Falun & 
Helsingfors 1984. Wiklunds förord s. iii-xvii. [393 
- "På sista föret öfver HârjedalsÇallen", Svenska turistföreningens årsskrift 1892. 
Faksimileutgåva. Stockholm 1984, s. 173-178. Oförändrat nytryck. Jfr. nr 353. 

[394 
1988 
- [Anmärkningar till] A. deLa Motraye, Seigneur A. de la Motrayes resor 
1711-1725 [...] Urval och övers, av Hugo Hultenberg. Anmärkningar av S. Bring 
och K. B. Wiklund. Stockholm 1988. (6), xvi, 352 s. Faksimiltryck av 1918 års 
utgåva. Med nytt förord av Teddy Brunius. Wiklunds anmärkningar s. 311-347. 

[395 
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K. B. WlKLUNDS SKRIFTER - B. UTGIVIT, REDIGERAT, ÖVERSATT, 
GRANSKAT/KORRIGERAT ELLER PÅ ANNAT SÄTT BIDRAGIT TILL SKRIFTS 
TILLKOMST 

1893 
- Mikael Agricolan Käsikirja ja Messu. Julkaisseet E. N. Setälä ja K. B. Wiklund. 
(Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia. Osa 82: 1. Monumenta linguae 
fenniae 1.) Helsinki 1893. XLVI, 249 s. [396 

1897 
- Rheen, Samuele, En kortt Relation om Lapparnes Lefwarne och Sedher, wijd-Skie-
pellsser sampt i många Stycken Grofwe wildfarelser. (Bidrag till kännedom om de 
svenska landsmålen ock svenskt folkliv XVIIil.) Uppsala 1897. 8:o 68 s. Utg. K. B. 
Wiklund. Jfr. nr 33, 389. [397 

1899 
- Graan, Olaus, Relation Eller En Fulkomblig Beskrifning om Lapparnas Ursprung, 
så wähl som om heela dheras Lefwernes Förehållande. (Bidrag till kännedom om de 
svenska landsmålen ock svenskt folkliv XVII:2.) Uppsala 1899. 8:o. 84, (1) s. Utg. 
K. B. Wiklund. Jfr. nr 36, 389. [398 

1900 
- Tornaei, Johannes, Berättelse om lapmarckerna och deras tillstånd. (Bidrag till 
kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folkliv XVII:3.) Uppsala 1900. 64 
s. Utg. K. B. Wiklund. Jfr. nr 41, 389. [399 

1903 
- [Reviderat] Åtå Testamenta jårkålum tan taro-kielak Åtå Testamenta milte, mi lä 
Kånåkasast nanostum jaken 1883. Stockholm 1903. (3), 495 s. [400 

1905 
- Lundii Lappi, Nicolaus, Descriptio Lapponiœ. (Bidrag till kännedom om de 
svenska landsmålen ock svenskt folkliv XVII:5.) Uppsala 1905. 41 s. Utg. K. B. 
Wiklund. [401 
- Niurenius, Olaus Petri, Lappland eller beskrivning över den nordiska trakt, som 
lapparne bebo i de avlägsnaste delarne av Skandinavien eller Sverge, jämte svar på 
åtskilliga frågor rörande lapparne av Ericus Plantinus. (Bidrag till kännedom om 
de svenska landsmålen ock svenskt folkliv XVII:4.) Uppsala 1905. 28 s. Utg. K. B. 
Wiklund. Jfr. nr 76, 389. [402 
- [Reviderat en lapsk översättning av] Odhner, Claes Theodor, Lärobok i fädernes
landets historia bearbetad för folkskolan. Sthm 1905. (3), 293 s. Motstående titel 
och text på svenska och lapska. - Svenska texten i öfverensstämmelse med 17 o-
illustr. uppl. B. [403 
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- Tudero, Gabriele, En kort underrättelse om the österbothniske lappar, som under 
Kiemi gebiet lyda. (Bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt 
folkliv XVII:6.) Uppsala 1905. 24 s. Utg. K. B. Wiklund. Jfr. nr 80, 389. [404 

1906 
- [Biträtt som medredaktör vid utgivandet av] Le monde oriental 1 (1906) -13 
(1919). Uppsala 1906-20. [405 

1909 
- Dokument angående flyttlapparna m.m. på uppdrag af kommissionen samlade af 
Professor K. B. Wiklund och Rektor J. Qvigstad, I-IL (Renbeteskommissionen af 
1907.) Kristiania 1909. (4), 538 + (4), 531, (1) s. (I. Norska dokument rörande 
gränsregleringen mellan Sverige och Norge. II. Svenska dokument rörande gräns
regleringen mellan Sverige och Norge. Ur lappkommissionens handlingar. Andra 
svenska dokument. Andra norska dokument. Tillägg. Identifiering af ortnamn. Sak
register. Kronologiska notiser.) [406 
-En rimkrönika om lapparna från början av 1700-talet. (Bidrag till kännedom om 
de svenska landsmålen ock svenskt folkliv XVII:7.) Uppsala 1909. 34 (1) s. Utg. 
K. B. Wiklund. Jfr. nr 109, 389. Enligt Erik Marklund (Övre Norrland i litteraturen, 
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unter den Lappen gesammelte Stoff als Exzerpte aus Manuskripten und der Littera
tur und ein Literaturverzeichnis, hat er mir zur Benutzung überlassen und dadurch 
meine Arbeit erleichert und vervollständigt". [423 
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