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A bstract
The formation of Svenska Samernas Riksförbund (SSR) [The National Association
of Swedish Sami] on October the 3rd 1950 marked the beginning of a new
development in the Sami movement in Sweden. During the first half of the 20th
century the Sami movement in Sweden had had problems with maintaining
continuity in their work and keeping an ongoing dialogue with the authorities due to
the lack of a unifying organization. Through the creation of SSR the situation
changed and the Sami movement was enabled to act with growing strength.
The study focuses on the period 1950-1962, during which time SSR established
itself in the political arena and began making its mark on the Swedish Sami policy.
Four areas are singled out for analysis. The question of Sami rights and Sami
livelihood is the first of these. Reindeer herding had been at the centre of the Sami
policy since the late 19th century, and this continued during this period. The industry
was also central in SSR, and the organization focussed most of its attention on issues
concerning the reindeer herders. The industry had problems during the period, not
least due to the exploitation of the Sami area for other purposes, but where SSR tried
to emphasise these external factors when analyzing the problems, the authorities
mainly focussed on internal problems. The traditional Sami rights to use the land for
reindeer herding and hunting and fishing was also discussed, where SSR claimed a
stronger right to the land, something the authorities did not support. Secondly, the
image of the Sami was central in the discussions. The traditional image established
in the Sami policy was that of the Sami as reindeer herders. This had the effect that
the majority of the Sami, who were not reindeer herders, were excluded from the
Sami context. During most of the examined period SSR did not challenge this
image; it was only from 1960 and onwards that the organization tried to establish a
broader view of the Sami within the policy area, a more inclusive view based on
their position as an indigenous population in Sweden.
The third area that has been examined was how SSR acted internally towards and
treated different Sami groups. The outspoken ambition of the organization was to
represent all Sami in Sweden, but in reality the reindeer herders and their interests
dominated the work of SSR. This created tension within the organization, since the
non-reindeer herding Sami felt that their problems were neglected by SSR.
However, the organization also had problems with getting the support of all the
reindeer herders as well, since both the forest Sami and many of the reindeer herders
not working actively within SSR felt that the organization did not really represent
them. Fourthly, the impact of the demands put forward by SSR on the Sami policy
has been examined. The organization rather quickly became established as an actor
in the policy area, and was given a role as a consultative body. This, however, did
not mean that SSR was successful in getting results based on its demands. The
positive results of the work of the organization were few and small, but,
nevertheless, the fact that SSR became established in the policy area meant that the
authorities to a larger extent had to take the opinion of the Sami into consideration
and motivate the direction of the Sami policy more thoroughly.
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F örord

När nu denna bok ligger färdig framför mig känner jag en stor glädje och lättnad,
och samtidigt ett visst vemod och en form av tomhet. Efter att ha arbetat länge med
ett ämne är det givetvis en tillfredställande känsla att ha kommit fram till en slut
punkt i den resa som varje forsknings- och skrivandeprocess i sig innebär, men sam
tidigt är det också med viss saknad som bokslutet görs. En slutpunkt i en process
innebär dock i regel startpunkten för en ny, varför det samtidigt är med en viss iver
inför och nyfikenhet på det som komma skall som dessa rader skrivs.
Som i så många andra sammanhang är det ett stort antal personer som har bidragit
till slutproduktens färdigställande, men jag skall här nöja mig med att nämna ett fåtal
av dem som har varit mig behjälplig i detta arbete. Jag vill framföra mitt stora och
varma tack till de personer som har bemödat sig med att läsa och kommentera mitt
manus, Stefan Dalin, Marie Johansson, Åsa Nordin och Mikael Svanberg. Deras
kommentarer har varit mycket värdefulla och har bidragit till att förbättra slut
produkten. De brister som trots detta kvarstår har de givetvis inget ansvar för, det
faller helt på mitt bord. Jag är dessutom mycket tacksam mot forskningsprojektet
Kulturgräns Norr och dess ansvarige ledare professor Lars-Erik Edlund för att jag
givits möjlighet att genomföra detta arbete inom projektets ramar. Det stöd jag er
hållit från projektet Fjäll-MISTRA har varit betydelsefullt på ett ekonomiskt plan
och har dessutom bidragit till ett fördjupat fokus på naturvårdsfrågorna. Jag har även
erhållit stipendier från Göran Gustafssons Stiftelse för natur och miljö i Lappland
samt Magn. Bergvalls Stiftelse för vilket jag är mycket tacksam.
Avslutningsvis vill jag rikta några ord till Marie. Jag hoppas du vet vad du har
betytt och betyder för mig och mitt arbete, något som inte kan kläs i ord som gör det
hela rättvisa. Din tilltro ger mig styrka och ditt engagemang får mig att växa. Tack.
Umeå, oktober 2003

1. I n l e d n in g
Numera finns det en organisation, som vill och kan kämpa för samema, samemas
egen organisation, Svenska Samernas Riksförbund. Förbundet har under de år
den funnits kunna[t] glädja sig åt ett allt starkare stöd från lappbyarna och sameföreningama, som utgör medlemmarna i förbundet. Alla lappbyar och sameföreningar är nu anslutna till förbundet och i så måtto kan förbundet sägas repre
sentera 100 procent av alla renskötande samer och en god del av de icke renskötande samema. Det är dock nödvändigt att detta stöd utökas och blir mera in
tensivt. Det kan ske genom att dess tankar och idéer om sammanhållning bland
samerna sprids och leder till praktisk handling, att informationer om vad förbun
det gör delges så många som möjligt bland lappbyarnas och sameföreningarnas
medlemmar. Alla som närmare känner till förbundet bör tala om det bland sina
kamrater i renskogen och med medlemmarna i familjen, på lappbysammanträden.
Alla skall veta, att förbunde[t]s målsättning är medlemmarnas bästa. Det är säkert
många, som ännu inte vet vad SSR redan har betytt. Du som vet det, tala om det
för Dina grannar och kamrater. Diskutera de frågor som Du vet är på förbundets
program. I vårt organ s a m e f o l k e t finner Du material för diskussionerna.
Det är en hård tid vi lever i. Att hävda oss och våra rättigheter i det expan
derande industrisamhället är svårt. Skall vi lyckas måste vår samhörighetskänsla
vara stark. Den måste växa sig starkare och starkare. Och resultatet måste bli att
vårt förbund skall få fortsatta resurser och möjligheter att hävda våra rättvisa
krav.1

Det var en viss tillförsikt och goda framtidsförhoppningar som präglade ledaren i det
sista numret av tidningen Samefolket 1962, samtidigt som behovet av ett stärkt och
fördjupat engagemang betonades. Den samiska riksorganisation som nu fanns och
som arbetade för att hävda samiska intressen, hade under sin relativt korta existens
lyckats etablera sig och nå framgångar och erkännanden både internt inom samesamhället och externt gentemot de svenska statsmakterna.
Svenska Samernas Riksförbund/Sämiid Riikkasearvi (SSR) hade bildats tolv år ti
digare. Tisdagen den 3 oktober 1950 samlades samiska ombud i Jokkmokk för det
fjärde samiska landsmötet i Sverige. De tre tidigare landsmötena, hållna 1918, 1937
respektive 1948, hade sammankallats med anledning av att för samerna viktiga frå
gor skulle avgöras, de hade rönt stor uppmärksamhet i rikspressen och de hade även
ett stort symboliskt värde för den framväxande samerörelsen. När samerna nu sam
lades till ett fjärde landsmöte fanns det ingen akut fråga som pockade på uppmärk
samhet och intresset utifrån var begränsat till lokalpressen, trots att mötet skulle visa
sig få en djupare och mer långsiktig betydelse än föregångarna både för samerna
internt och för statsmakterna i deras förhållningssätt gentemot samema. Det uttalade
syftet med landsmötet var att konstituera en samisk riksorganisation, med det långt

1Samefolket (Sf) 1962:11-12, 154.
1

gående målet att ”förena alla svenska samer i en organisation”.2 De tidigare försök
som hade gjorts med detta syfte hade misslyckats, men nu var beslutsamheten större
och behovet upplevdes som mer trängande. Det fanns en stark medvetenhet bland de
församlade mötesdeltagarna att det endast var genom bildandet av en riksorgani
sation som samerna med styrka skulle kunna föra fram sina krav och bevaka sina
intressen. Mötet leddes av kyrkoherden Gustav Park som alltsedan 1930-talet hade
varit den dominerande sameledaren i Sverige. När han som mötesordförande gick
upp för att hålla sitt öppningsanförande kunde han blicka ut över en församlad skara
på 39 samer, som representerade sju lappbyar3 och åtta sameföreningar. Redan i
inledningen av sitt tal framhöll Park det historiska i det samerna nu höll på att åstad
komma:
Det är en synnerligen betydelsefull händelse i det svenska samefolkets tillvaro, vi
i dag upplever. Hur utvecklingen än må bli hädanefter, så blir denna dag och detta
landsmöte ett avgörande vägmärke i vårt folks historia. Ja, jag vågar rent av tro,
att detta landsmöte kommer att bilda epok i dess framtida utveckling.4

Mötets beslut blev också att ta det som av Park beskrevs som ett historiskt steg och
bilda SSR, som därmed blev den första samiska riksorganisationen i Sverige5. Det
var också han som med viss självklarhet utsågs till förbundets förste ordförande. I
ändamålsparagrafen uttalades att SSR:s syfte var ”att tillvarataga och befrämja de
svenska samemas ekonomiska, sociala, administrativa och kulturella intressen med
särskild hänsyn till renskötselns fortbestånd och sunda utveckling”.6 Renskötseln
gavs därmed en tydligt markerad och central position i förbundets verksamhet.
Landsmötet betonade även att organisationen skulle vara opolitiskt för att kunna stå
fritt och obundet gentemot de politiska partierna, något som följde en tradition från
de tidigare försöken att bilda en samisk riksorganisation i Sverige.7

2 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1950. Umeå: Svenska Samemas
Riksförbund, 1950, 2. För lokalpressens behandling av landsmötet, se till exempel: Norra
Västerbotten 5/10 1950; Norrbottens Allehanda 6/10 1950; Norrbottens-Kuriren 4/10 1950;
5/10 1950; 6/10 1950; Norrländska Socialdemokraten 4/10 1950; 5/10 1950; VästerbottensKuriren 5/10 1950; Östersunds-Posten 10/10 1950.
3 Den samtida termen lappby kommer att användas genomgående i boken i stället för sameby,
ett val som motiveras utförligare längre fram i detta kapitel.
4 Samefolkets Egen Tidning (SET) 1950:4, 29.
5 Same Ätnam (SÄ) hade visserligen bildats redan 1945, men organisationen var vid den här
tidpunkten främst inriktad på kulturella frågor och svenska samevänner utgjorde en majoritet i
SÄ. Delar av styrelsen i organisationen utsågs av landshövdingarna i de tre länen samt bisko
parna i de två nordligaste stiften och de första ordförandena i organisationen var svenskar. SÄ
kan därför inte karaktäriseras som en samisk organisation vid den här tiden.
6 Protokoll från Svenska Samemas Riksförbunds landsmöte 1950, Bilaga 1, 1 §.
7 SET 1950:4, 29; Lantto, Patrik (2000b). Tiden börjar på nytt. En analys av samemas etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900-1950. Umeå: Kulturgräns norr, passim. I Norge hade
samerna i det nordsamiska området däremot följt en annan strategi under 1900-talets första
decennier. Genom en allians med arbeiderpartiet strävade samerna där efter att nå inflytande
2

Bildandet av SSR var betydelsefullt för samema på flera plan. Förutom den över
gripande målsättningen att hävda samiska intressen, menade Park att samerna i Sve
rige nu ”tagit ett stort steg mot likställdhet med övriga svenska medborgare för att få
bli betraktade som fullmyndiga svenska medborgare.”8 Förbundet skulle agera för
att samerna skulle erhålla en likvärdig behandling i samhället, utan förbehåll och
undantag. Samtidigt medförde SSR:s intåg på den samepolitiska arenan en föränd
ring i kontakterna med statsmakterna. Den etnopolitiska mobiliseringen bland sa
merna i Sverige hade tagit sin början kring sekelskiftet 1900 och hade under de
följande decennierna fortsatt med upp- och nedgångar, med uppmuntrande fram
gångar och erkännanden men även med tunga bakslag och starkt motstånd. Genom
SSR:s konstituerande gick samerörelsen in i en ny fas, det nybildade förbundet
innebar att arbetet gavs en helt ny stabilitet, både inåt och utåt, och öppnade upp för
ett mer kontinuerligt och långsiktigt agerande i förhållandet till statsmakterna. Tidi
gare hade samerörelsens aktioner varit sporadiska och fragmenterade, och avsak
naden av en övergripande organisation som kunde förena de olika grupperna och
deras intressen underlättade också för framför allt lappväsendet att spela ut olika
samiska grupper mot varandra för att stärka sin maktposition och kontroll över sa
merna. Nu hade emellertid samerna skapat en organisation som kunde fungera som
deras företrädare och samtalspartner i kontakterna med statsmakterna.

P e r s p e k t iv

o c h b e g r ä n s n in g a r

Föreliggande studie syftar till att undersöka vilken betydelse SSR fick för samerna i
Sverige och hur relationerna till statsmakterna utvecklade sig till följd av förbundets
inträde på den samepolitiska arenan. I fokus för undersökningen står således SSR
och samerna i Sverige. Analysen kommer att genomföras utifrån de teoretiska ut
gångspunkter som redovisas längre fram i detta kapitel. Studiens syfte kommer att
operationaliseras genom att det koncentreras kring fyra perspektiv eller problem
komplex.
I ett föredrag som han höll 1984, rörande samernas framtid som ett separat folk
med en egen kultur, tar språkforskaren och etnologen Israel Ruong upp tre olika
perspektiv som kan anläggas i en diskussion kring denna fråga. Ett första perspektiv
är det ekologiska, som utgår från de samiska näringarna och deras koppling till natu
ren inom Såpmi, det samiska landområdet. Det andra perspektivet han tar upp är det
kulturanalytiska, där vissa kulturdrag eller identitetskriterier lyfts fram, som samiska
näringar, slöjd, dräkt, jojk och språk för att nämna några. Det tredje och avslutande
på samepolitiska frågor. Se till exempel: Jernsletten, Regnor (1998). Samebevegelsen i Norge.
Idé og strategi 1900-1940. Tromsp: Sami dutkamiid guovddas/Senter for samiske studier,
Universitetet i Tromsp, 105; Minde, Henry (1994). ”Den samepolitiske mobiliseringens vekst
og fall, ca. 1900 - 1940”. Nasjonal identitet - et kunstprodukt? (red. Sprensen, 0ystein).
Oslo: Norges forskningsråd, 123-131.
8 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1950, 3. Se även: Rensund, Lars
(1986). I samernas land förr i tiden. Luleå: Norrbottens Museum, 137-138.
3

perspektivet är det psykologiska, där Ruong pekar på att samerna kan indelas i olika
grupper utifrån sitt förhållande till den samiska kulturen, något som närmast kan
liknas vid närheten till samiska traditioner och samisk kultur. Han framhåller att de
som återfinns inom de traditionella samiska näringarna och/eller är aktiva inom det
samiska kulturarbetet är centrala, men att de även har ett ansvar att försöka knyta till
sig individer som har förlorat sitt samiska kulturarv.9
De tre perspektiv som Ruong för fram har fått utgöra inspiration för analysen av
SSR. Det första perspektivet rör då ekologi, natur och näringsfrågor. Hur arbetar
förbundet med dessa frågor, och vilken syn på samernas rättigheter till marken förs
fram? Hur ser SSR på relationen mellan samerna och renskötseln å den ena sidan,
och konkurrerande intressen vad gäller markutnyttjandet å den andra? Här kommer
framför allt utbyggnaden av vattenkraften och naturvårdsfrågan att belysas. Detta
problemkomplex kan kallas rättighets- och näringspolitiska frågor. Det andra per
spektivet berör frågor kring identitetskriterier och hur dessa förmedlas av förbundet.
Hur presenteras det samiska av SSR, lyfts en egen alternativ bild fram som ställs
mot den vedertagna svenska bilden av det samiska? Denna problematik kretsar såle
des framför allt kring hur identiteten presenterades utåt. Här kommer frågan om
vilken betydelse renskötselnäringen tillskrevs att vara central. Detta problem
komplex kan närmast beskrivas som frågor rörande samisk identitet, eller en samisk
bild av det samiska. Det tredje perspektivet tar upp vilken relation olika samiska
grupper har till förbundet och vilken ställning de har i organisationens arbete. För
söker förbundet aktivera alla samiska grupper och hur bemöts de och de frågor som
är centrala för dem? Här ligger fokus på hur identiteten presenteras inåt, på vem som
inom samerörelsen betraktas som samer. Är alla samer SSR:s målgrupp eller faller
vissa grupper utanför förbundets arbete? Detta problemkomplex innefattar frågor
kring förbundets representativitet, om SSR betraktar sig självt och betraktas av sa
mer generellt som en organisation för alla samer.
Dessa tre problemkomplex kan sägas vara riktade inåt mot den samiska gruppen,
men samtidigt är de även en del av förbundets externa verksamhet, genom att de
utgör grunden för den bild av det samiska som SSR för fram och för de krav förbun
det ställer. I analysen ska de dock kompletteras med ett fjärde perspektiv, interaktionen med statsmakterna. Här berörs frågor kring den svenska samepolitiken och
dess effekter för samerna och även förbundets arbete för att förändra denna politik.
Hur argumenterar förbundet för de förändringar som krävs, och vilka strategier an
vänds för att nå de uppsatta målsättningarna? Detta problemkomplex kan därför
sägas omfatta frågor kring makt och inflytande, hur framgångsrikt SSR kan sägas
vara under den undersökta perioden. De fyra perspektiv som här har skissats upp
kommer att utgöra grunden för analysen i undersökningen. Det är dock viktigt att
påpeka att de går in i varandra och påverkar varandra ömsesidigt. Ett val inom ett
fält får följder även för inriktningen på aktiviteten i de övriga, något som kommer att
beaktas i analysen.
9 Ruong höll föredraget i samband med att Nordiskt Samiskt Institut firade sitt tioårsjubileum.
Se: Ruong, Israel (1987). ”Nordiskt Samiskt Institut i samernas visioner om framtiden”. Sämi
Instituhta 10-jagi âvvudeapmi - Sâmi Instituhtta sâmiid hoahtte äiggi jurdagiin. Guovdageaidnu: Sami Instituhtta, 81-84.
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Tidsmässigt begränsas undersökningen till perioden 1950-1962, en avgränsning
som baseras på det inre skeendet i samerörelsens utveckling. SSR:s bildande 1950
utgör en naturlig startpunkt för undersökningen, då det är förbundet och dess verk
samhet som står i fokus. Att 1962 får utgöra en slutpunkt förklaras av att SSR då
hade uppnått en ökad stabilitet i sin verksamhet. Samtliga lappbyar10 och sameföreningar hade gått in som medlemmar, och förbundet tillsatte detta år ett juridiskt
skolat ombud som innebar att SSR med större tyngd än tidigare kunde driva samiska
rättighetsfrågor. I den självbild förbundet presenterade 1962 framhölls att organi
sationen nu stod starkare än någonsin tidigare, varför detta framstår som en lämplig
slutpunkt för undersökningen.
Undersökningens tidsmässiga avgränsning är tydlig och enkel att definiera och
motivera. Däremot finns det andra begränsningar som inte är lika klart fram
trädande, och där det heller inte är lika självklart att bedöma vilken effekt de har på
forskningen. Kunskap är makt och urbefolkningar har fram till efterkrigstiden i stort
sett helt varit uteslutna från kunskapsproduktionen, något som har haft och fort
farande har effekter.11 Forskningen kring samerna har i stor utsträckning bedrivits av
icke-samer och för icke-samer. Mycket av den äldre forskningen rörande samerna
har också varit adiafora för den grupp som faktiskt utgjorde forskningsobjektet. Den
kunskap som producerats har sedan legat till grund för legitimeringen av den politik
som förts. Detta har successivt förändrats under de senaste årtiondena, men proble
met kvarstår fortfarande i viss utsträckning. Denna problematik är relevant att re
flektera över, inte minst för mig som svensk forskare som studerar problemområden
inom samisk historia. Som en svensk betraktare av samiska förhållanden blir mitt
perspektiv med nödvändighet det av en utanförstående som ser in. Men att vara
medveten om sin position, att kontinuerligt kritiskt analysera denna som forskare,
kan omvandla ett tänkbart problem till en möjlighet. Det finns både fördelar och
nackdelar med att forska med ett utifrånperspektiv, likaväl som det finns fördelar
och nackdelar med ett inifrånperspektiv. En diskussion kring denna problematik har
förts inte minst inom forskning med antropologisk inriktning.12
10 Koncessionslappbyama utgjorde dock ett undantag, endast en av dessa, Muonio, var 1962
medlem i SSR. Koncessionsrenskötsel är benämningen på den skogsrenskötsel som utövas
nedanför lappmarksgränsen i Norrbotten. Denna bedrivs genom att en renskötare hos läns
styrelsen söker tillstånd för att utöva renskötsel inom ett visst område. Tillståndet är emeller
tid tidsbegränsat och skall därför förnyas med jämna mellanrum. Även i övrigt gäller vissa
speciella bestämmelser för denna typ av renskötsel, bland annat räknas de svenska skötes
renägarna som medlemmar i lappbyn. Koncessionslappbyama berörs dock inte i de problem
ställningar som behandlas i undersökningen.
11 Stordahl, Vigdis (1999). ”Urfolk, kunnskap, makt”. Makt, demokrati og politikk- bilder fra
den samiske erfaringen. Oslo: Makt- og demokratiutredningen 1998-2003, 51-57.
12 För en utförligare diskussion kring forskningens perspektiv, med tonvikt på forskning
rörande samerna, se till exempel: Gaski, Lina (2000). ”Hundre procent lapp?” Lokale
diskurser om etnisitet i markebygdene i Evenes og Skånland. Guovdageaidnu: Sami Instituhtta, 7-23; Nordin, Åsa (2002). Relationer i ett samiskt samhälle: En studie av skötesren
systemet i Gällivare socken under första hälften av 1900-talet. Umeå: Samiska studier, Umeå
universitet, 34-36; Stordahl, Vigdis (1998). Same i den moderne verden. Endring og
kontinuitet i et samisk lokalsamfunn. 2. opplag. Karasjok: Davvi Girji OS, 12-19. Se även
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Alldeles oavsett vilket perspektiv forskningen utgår från, är dock det förhåll
ningssätt forskaren har till sin uppgift centralt. Sociologen Ragnvald Kalleberg dis
kuterar kring begreppet ödmjukhet inom forskningen och den betydelse han menar
att en sådan hållning har. Han menar att en ödmjuk hållning inför uppgiften är ett
nödvändigt kriterium för forskaren och forskningen: ”Individuell og institusjonell
ydmykhet er en npdvendig betingelse for velfungerende vitenskaper, både for
vitenskaper som relativt esoteriske fellesskap av spesialister og for disse fellesskapenes samspill med det stprre samfunn omkring dem.”13 Ödmjukhet i detta sam
manhang ska dock inte förstås som underdånighet eller nedvärdering av den egna
förmågan, utan som något som står i motsats till detta samtidigt som det även
motarbetar övermod och nonchalans. Kalleberg beskriver ödmjukheten som en öp
penhet hos forskaren och ett förhållningssätt till själva forskningsprocessen:
Intellektuell ydmykhet inngår i erkjennelsen av egen begrensning i forhold til en
stor og mangfoldig virkelighet og i forhold til andre menneskers kunnskaper og
innsikter. Dette innebærer en åpenhet for egen feilbarlighet og kunnskapsmangel,
en förståelse for at man kan ha noe å lære av andre. Ydmykhet innebærer både å
forstå vår egen fornuftighet og feilbarlighet, hvor grensene for egen kompetanse
går og hvordan vi er avhengige av hverandre som vitende vesener.14

Endast genom att visa ödmjukhet i sin verksamhet kan forskaren således upptäcka
sina egna kunskapsmässiga begränsningar och förstå de egna bristerna. Denna öd
mjukhet bör forskaren uppvisa både mot det ämne som studeras och mot forskarsamfundet. Forskarsamfundet ska här ses i vid bemärkelse, som alla individer med
insikt i och kunskaper om det aktuella ämnet, det vill säga även de individer som är
en del av ämnet i sig. Forskaren måste närma sig ämnet med en öppenhet och öd
mjukhet inför vilka lärdomar det kan ge och är dessutom beroende av andras insatser
för att kunna utföra sitt arbete. Denna inställning bör inte enbart ligga på den
enskilde forskarens bord, utan genomsyra hela forskningssamfundet: ”Vitenskapelig
ydmykhet er ikke fprst og fremst en individuell moralsk fplelse og holdning, men en
inter subjektiv og innsiktsbasert tilnærming til egne og andres meninger og
vurderinger. Ydmykhet inngår som en del av en åpen, lærende holdning.” Kalleberg
framhåller också det centrala i att undvika etnocentriska fällor, det vill säga att fel
aktiga slutsatser dras på grund av att alltför snäva begreppsramar utnyttjas. Han
använder sig av begreppet etnocentriskt i en vid bemärkelse, som omfattar både
kulturell och etnisk bakgrund, men även att alltför snävt se till det egna ämnet och
ha en alltför stark tilltro till den senaste forskningens överlägsenhet över äldre forsk
Mikael Vallströms intressanta diskussion kring problematiken rörande utsagor om och be
skrivningar av de Andra i forskning och framställningar rörande Norrland: Vallström, Mikael
(2002). Det autentiska Andra: Om etnografi, etik och existens. Uppsala: Etnologiska avdel
ningen, Uppsala universitet.
13 Kalleberg, Ragnvald (2002). ”Om vitenskapelig ydmykhet”. Samisk forskning og
forskningsetikk. Oslo: De nasjonale forskningsetiske komiteer, 151.
14 Ibid., 152. Kursiverat i originalet.
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ning. Öppenheten är ett nyckelord, liksom respekten för andras kunskaper och vär
deringar.15
När jag har närmat mig ämnet för föreliggande studie har jag försökt göra det
med en sådan form av ödmjukhet som beskrivs av Kalleberg. Jag har strävat efter att
låta de aktörer som studien berör bidra till definitionen av forskningsfältets ramar,
att staka ut vilka problemen är. Detta innebär inte att jag kritiklöst anammar de ut
sagor jag ställs inför, forskningsuppgiften har genomförts med samma prövande
förhållningssätt som bör vara rådande i all vetenskaplig forskning. Däremot har jag
strävat efter att låta parterna komma till tals. Studien kretsar i stor utsträckning kring
relationen mellan två parter, samerna, genom SSR, och statsmakterna på olika ni
våer, en relation som undersöks genom en form av dialog mellan de två huvud
grupper av källmaterial jag rör mig med, samiskt och statligt. Det är dock viktigt att
poängtera att det här inte rör sig om en jämlik relation, det är inte en dialog som förs
på lika villkor. Samma prövande förhållningssätt har givetvis anlagts mot båda dessa
grupper av källmaterial, men ur en aspekt har jag låtit det samiska materialet väga
tyngre än det statliga. Eftersom fokus ligger på SSR och samerna är det de frågor
som givits störst utrymme inom samerörelsen som undersökningen inriktas på, och
det är samerörelsens problemformuleringar som har varit styrande för hur frågan har
behandlats. Detta kan på ett sätt beskrivas som att samerna har fått inleda dialogen,
att de i viss utsträckning har fått sätta agendan för samtalet mellan parterna.
Jag anlägger således en form av underifrånperspektiv, där det är den underord
nade parten i relationen som står i fokus för undersökningen. Målsättningen har varit
att låta samerna själva komma till tals, att låta deras röster träda fram, att låta en
annars relativt osynlig och marginaliserad grupp träda fram som en aktiv och hand
lande part i det skeende som analyseras. Utan att på något sätt hävda att jag talar för
samerna, har jag strävat efter att låta samiska röster framföra samiska åsikter. Ett led
i denna strävan har varit att inte enbart relatera och analysera samiska utsagor, utan
att via relativt rikhaltiga citat låta de samiska rösterna träda fram. Därigenom är det
min förhoppning att samiska uppfattningar blir framträdande, inte den samiska
åsikten, men väl olika samiska åsikter. Att det skulle finnas en enhetlig samisk linje
eller åsikt i olika frågor, delad av samtliga samer, eller en uppfattning som kunde
beskrivas som den korrekta samiska synen är missvisande. Det är sedan dessa ut
talanden och handlingar som jag bearbetar i min analys, i ett försök att sätta in dem i
sitt sammanhang, att analysera och peka på motiv. I slutändan är det dock så att det
är jag som har valt vilka röster, åsikter, uttryck och handlingar som lyfts fram i un
dersökningen.
Min utblick, liksom andras, är begränsad, det är endast delar av problematiken
som jag ser och har inblick i. Det kan liknas vid att betrakta en kartong, och svårig
heten att se alla dess sidor. Är den riktigt nära ansiktet tycks den endast ha en sida,
på avstånd kan du se tre sidor, men det krävs minst två personer för att kunna se
kartongens alla sex sidor samtidigt. Så är det även med forskning, det är väldigt lätt
att studieområdet framstår som ensidigt. Det är endast genom en ansträngning och
genom att medvetet distansera sig som mer än en sida framträder, men att på egen

15 Kalleberg, 151-180 (citat s. 171).

hand se alla sidor av forskningsområdet vid ett tillfälle är inte möjligt. Men mitt
perspektiv kan förhoppningsvis berika andras syn, liksom andras perspektiv har
berikat och berikar min: ”You and I together can see six sides of this box”.16

T e o r e t is k a

r e f l e k t io n e r

Teoretiskt utgår undersökningen från tre övergripande perspektiv. Det första per
spektivet rör relationen mellan statsmakterna och samerna, som här uppfattas som
kolonial. Historiskt sett har relationen mellan statsmakter och urbefolkning runt om i
världen i regel präglats av i grunden ojämlika maktförhållanden. Även om en sådan
ojämlik relation, med en tydlig maktdominans vilande hos majoritetssamhället och
statsmakterna, inte alltid har etablerats omedelbart efter det att kontakterna mellan
parterna har inletts, har utvecklingen successivt gått i den riktningen. Dessa faktorer
är tydligt förekommande i relationen mellan statsmakterna och samerna i Sverige.
Men är det riktigt att beskriva denna som kolonial? Inom samerörelsen började detta
synsätt växa fram mot slutet av undersökningsperioden, något som till exempel var
tydligt i en ledare i Samefolket 1963 där relationen mellan statsmakterna och sa
merna beskrevs i termer av kolonialism, i termer av makt och maktlöshet:
Sedan länge har statens politik i samernas land kännetecknats av en dubbelhet,
som har sin djupaste grund i ett kolonialistiskt tänkesätt. Norrlands och i synner
het Lapplands naturrikedomar exploaterades först genom jordbrukskolonisationen, så genom skogsbruket, gruvdriften och vattenutbyggnaden. Samerna
som ägde landet genom urminnes hävd stod i vägen. Först föstes de undan brutalt
och sedan lagstiftade man.17

Även från ledande håll inom det svenska samhället framfördes kritik mot den
svenska samepolitiken som liknades vid kolonialmakternas agerande. Den avgående
biskopen i Luleå stift, Bengt Jonzon, konstaterade till exempel 1956 att historien om
relationerna mellan svenskarna och samerna hade många mörka inslag. Det gällde
därför att försöka komma till rätta med
bördan av det förgångnas missgrepp, försummelser och oförrätter, tyvärr fortsatta
ännu i denna tid. Historien om svenskar och samer rymmer mer än nog av slika
mörka ting. Jag har med förödmjukelse och beklämning småningom blivit över
tygad om [...] att vi svenskar gjort och i viss mån alltjämt gör oss skyldiga till
alldeles detsamma som vi fördömer hos de stora folken i deras förhållande till

16 Hampton, Eber (1995). ”Towards a Redefinition of Indian Education”. First Nation Educa
tion in Canada: The Circle Unfolds (eds. Marie Batòste & Jean Barman). Vancouver: UBC
Press, 41-42 (citat s. 42).
11 Sf 1963:7-9, 122.

minoriteter och koloniområden. Det är en lång historia [...] som vi svenskar i
allmänhet tillåtit oss att vara beklagligt okunniga om.18

SSR:s tillkomst och tidiga utveckling sammanfaller i tid med den nationella frigörel
seprocess som pågick runt om i världen, där område efter område tillkämpade sig en
ibland dyrköpt självständighet från kolonialmaktema i framför allt Europa, en pro
cess som har benämnts som avkolonisering. Avkoloniseringen hade ingen direkt
koppling till samernas situation, men indirekt torde denna utveckling och framför
allt den retorik som användes ha påverkat de ledande sameföreträdarna och andra
som såg kritiskt på den svenska samepolitiken, något som framträder i citaten ovan.
Det element av frigörelse som låg i samernas organisering och inträde som aktör på
den samepolitiska arenan betonades i allt högre grad från SSR:s sida, liksom den
kontroll och toppstyrning som samema ansåg sig vara utsatta för från statsmakternas
sida.
Sociologen James S. Frideres har analyserat relationen mellan First Nations och
statsmakterna i Kanada, och han menar att den relationen kan och bör beskrivas som
kolonial. Han lyfter fram ett flertal faktorer som talar för denna analys: geografiskt
inträngande, undergrävande av urbefolkningens sociala och kulturella struktur och
organisation, etablerandet av en extern politisk kontroll, ett ekonomiskt beroende
växer fram för urbefolkningen, urbefolkningen erhåller en lägre standard på utbild
ning och hälsovård och relationen baseras på ideologiska konstruktioner kring
rastänkande och hudfärg där den koloniserande befolkningen anses stå på en högre
kulturell nivå.19 I stor utsträckning kan dessa faktorer sägas överensstämma med
situationen för samerna. I likhet med historikern Mary-Ellen Kelm anser jag dock att
Frideres framställer den koloniala relationen som alltför statisk. I hans beskrivning
etableras maktrelationen och urbefolkningen framställs som relativt passiv fram till
dess att den successivt vaknar upp och börjar ifrågasätta sin underordnade position
och försöker förändra den, något som dock är svårt. I likhet med Kelm ser jag där
emot urbefolkningen som en aktör i skeendet som agerar och förhåller sig till de
förändrande omständigheterna. De är aldrig enbart passiva åskådare utan aktiva
deltagare. Kolonialismen ses därför här som en process, där ett dominansförhållande
etableras mellan statsmakterna och de koloniserade, där de senare anpassar sig till de
etablerade maktrelationerna samtidigt som de söker vägar att förändra dem.20

18 Ur tal hållet vid SSR:s landsmöte i Karesuando, 8/3 1956, återgivet i SET 1956:3, 2-3 (citat
s. 2). Se även till exempel: Dagens Nyheter 24/3 1962; Expressen 29/1 1958; 10/1 1959; 11/1
1959; 13/1 1959.
19 Frideres, James S. (1983). Native People in Canada: Contemporary Conflicts. 2nd Edition.
Scarborough: Prentice-Hall, 294-300.
20 Kelm, Mary-Ellen (1998). Colonizing Bodies: Aboriginal Health and Healing in British
Columbia, 1900-50. Vancouver: UBC Press, xviii-xix; Lantto (2000b), 15-17. Se även:
Devens, Carol (1992). Countering Colonization: Native American Women and Great Lakes
Missions, 1630-1900. Berkeley: University of California Press; Nagel, Joane & Snipp,
Matthew (1993). ”Ethnic reorganization: American Indian social, economic, political and
cultural strategies for survival”. Ethnic and Racial Studies 16(2), 203-226.
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Att Sverige har varit en kolonialmakt är förvisso inget okänt, Delaware och SaintBarthélemy är relativt kända namn i dessa sammanhang, men detta placeras in i ett
tidigare historiskt skede, under en begränsad period och avlägset från Sveriges grän
ser. Som historikerna Daniel Lindmark och Gunlög Fur har påpekat har Sverige som
kolonialmakt ägnats ett mycket begränsat och flyktigt intresse och har dessutom inte
ansetts stå på samma nivå som de ”riktiga” kolonialmakterna, som till exempel
Storbritannien och Frankrike. Sverige var en alltför marginell aktör i sina koloniala
strävanden för att på allvar kunna placeras in tillsammans med dessa ”stormakter”
på området, något som är en förskönande bild av Sverige som kolonialmakt.21 När
det gäller den svenska politiken rörande de nordligare delarna av dagens Sverige har
däremot termer som kolonisering och kolonisation haft en annan innebörd, det har
handlat om en uppodling av landets periferi, där tidigare obrukade marker har satts
under plogen och gjorts nyttiga för nationen. Termernas betydelse i form av makt
relationer mellan statsmakterna och underordnade grupper har däremot inte berörts.
Detta perspektiv bygger på två implicita antaganden, dels att den svenska delen av
Såpmi utgjorde en del av svenskt territorium, dels att nomader inte ansågs kunna äga
mark och att expansionen därför skedde i ett område som betraktades som terra
nullius, ägarlöst land.22
När de svenska statsmakterna successivt etablerade sin kontroll över lapp
markerna var detta ett led i en expansion av Sverige som rike, men skilde sig sam
tidigt från hur andra områden betraktades och behandlades. Under 1200-talet inkor
porerades Finland i detta rike, och under 1600-talet erövrade Sverige även överhög
heten över flera landskap som i dag betraktas som självklara delar i det moderna
Sverige; Jämtland, Härjedalen, Gotland, Halland, Skåne Blekinge och Bohuslän.
Dessutom hade Sverige även expanderat och etablerat kontroll över delar av Bal
tikum och norra Tyskland. De senare erövringarna betraktades som provinser vilket
medförde att svensk lag inte infördes där. De landskap som erövrades integrerades
däremot i det svenska riket, bland annat genom införandet av svensk lag och
kyrkoförordning, och befolkningen skulle försvenskas.23 I lappmarkerna fanns det
till skillnad från dessa områden inga etablerade maktgrupperingar som de svenska
statsmakterna var tvungna att förhålla sig till, och trots att de samiska områdena
också integrerades i det svenska riket gjordes inga uttalade försök att försvenska
samerna. De utgjorde en särgrupp i det svenska riket.
Termen kolonialism används sällan som en beskrivning av denna process, och
relationen mellan statsmakterna och samerna har följaktligen endast undantagsvis

21 Fur, Gunlög (1999). ”Ädla vildar, grymma barbarer och postmoderna historier”. Historisk
Tidskrift 119(4), 641-642; Lindmark, Daniel (2000). “Diaspora, Integration and Cantonization: Swedish colonial education from a theoretical, comparative and concluding perspec
tive”. Education and Colonialism: Swedish Schooling Projects in Colonial Areas, 1638-1878
(ed. Daniel Lindmark). Umeå: Kulturgräns norr, 15-17.
22 Lindmark, 15-18.
23 För en översikt över denna utveckling, se till exempel: Behre, Göran, Larsson, Lars-Olof &
Österberg, Eva (2001). Sveriges historia 1521-1809: Stormaktsdröm och småstatsrealitet.
Andra upplagan. Stockholm: Liber; Lindkvist, Thomas & Sjöberg, Maria (2003). Det svenska
samhället 800-1720: Klerkernas och adelns tid. Lund: Studentlitteratur.
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framställts som kolonial. Det finns dock inget krav på att kolonialism kräver en resa
över ett hav eller måste ske utanför vad som traditionellt betraktats som moder
nationens gränser, inget krav på att de koloniserade ska ha en annan hudfärg eller ett
tydligt annorlunda utseende, inget krav på att det ska ha skett med uttalat våld, inget
krav på att det ska finnas en bestämd tidpunkt som ska kunna sättas som startpunkt
för kolonisationsprocessen. Trots detta har kolonisationen av Säpmi nästan genom
gående betraktats som en expansion inom nationens givna gränser, utan att stats
makternas behandling av och relation till samema har problematiserats.
Sociologen Edmund Dahlström har dock beskrivit etablerandet av den svenska
statens kontroll över området som en form av kolonialism. Trots att det i den nor
diska situationen finns vissa skillnader mot det som i dagligt tal brukar benämnas
som kolonialism, pekar han på flera faktorer som talar för detta synsätt. Bland annat
lyfter han fram att de svenska statsmakterna tillägnat sig kontrollen över de områden
som tidigare tillhört samerna och att denna grupp därefter har förpassats till en
underordnad ställning i det svenska samhället. Under denna process har synen på
samema kommit att präglas av åsikter om att samerna var kulturellt lägre stående på
grund av rasegenskaper. Dahlström pekar också på att samerna successivt har inför
livat majoritetssamhällets föreställningar, normer och värderingar, däribland även
synen på dem själv som lägre stående. Den moderna lagstiftningen rörande samerna
i form av renbeteslagar beskriver han som ett statligt förmynderi av gruppen.24
Kontrollaspekten är central vid anläggandet av ett kolonialt perspektiv, då stats
makterna länge eftersträvade att övervaka och styra urbefolkningarnas situation.
Deras egna åsikter var intressanta endast om de gick i linje med de statliga målsätt
ningarna. De ojämlika maktförhållandena mellan stat och urbefolkning har präglat
relationerna mellan parterna. Ett viktigt element i den svenska samepolitiken har till
exempel varit betoningen av den välvilja gentemot samema som denna politik grun
dats på. Upprepade gånger har budskapet förmedlats att politiken enbart baserats på
omtanke om samema, att de på många sätt hade en närmast privilegierad ställning i
samhället tack vare detta. Indirekt innebar detta synsätt att samerna var beroende av
en fortsatt visad välvilja från statsmakterna för att bibehålla sin position, ett budskap
som även många andra koloniserade gmpper möttes av.25 De politiska och juridiska
arenor där urbefolkningen har att agera för att förändra den rådande ordningen av
speglar också kontrollaspekten i relationen mellan partema. De lagar och förord
ningar som reglerar urbefolkningens position och rättigheter i samhället har till
kommit utifrån majoritetssamhällets villkor, de är formulerade utifrån majoritets
samhällets synsätt där föga eller ingen hänsyn tagits till urbefolkningens åsikter och
det är även majoritetssamhällets målsättningar som i slutändan definierat innehållet.
I stället för att vara ett instrument i reglerandet av relationen mellan majoriteten och
minoriteten, i stället för att vara ett säkerställande av urbefolkningens position och
ställning har de tjänat som ett instrument för kontroll:
24 Dahlström, Edmund (1976). ”Den samiska minoriteten i Sverige”. Samerna - ett folk i fyra
länder (red. Lars Svonni). Stockholm: Prisma, 102-111.
25 Se till exempel: Daes, Erica-Irene (2000). “Prologue: The Experience of Colonization
Around the World”. Reclaiming Indigenous Voice and Vision (ed. Marie Battiste). Vancou
ver: UBC Press, 7.
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Typically, these legal texts are the medium of a central, coercive will of the colo
nizers that protects their prosperity, their system of private rights, and their con
trived institutions of government. The wording and style of these complacent
texts create a social and cognitive world that usually oppresses Indigenous vi
sions.26

Det andra teoretiska perspektivet rör föreställningarna om gruppen och gruppens
egen självbild, det vill säga hur samerna beskrevs utifrån i offentlig svensk politik
och vilken bild av det samiska som samerna själva presenterade. I grunden för denna
problematik ligger begreppen etnicitet och identitet. En relativt vedertagen bild av
etnicitet är att det är något som skapas och förändras. Detta sker i en form av dialog
och sammanjämkning mellan individens och den etniska gruppens syn på den egna
identiteten å ena sidan, och utanförståendes syn på gruppen å den andra. Här betonas
etnicitetens relationella karaktär, utan kontakter med andra grupper vore det inte
meningsfullt att tala om en etnisk identitet eller att försöka upprätthålla någon. Det
är först i relation till ”den andre” som den egna identiteten blir relevant, och det är
först i relation till andra etniska grupper som den egna gruppens etniska egenskaper
definieras. I kontakterna med andra grupper blir de egna etniska markörerna viktiga
och symbolladdade.27 Denna process benämns av socialantropologen Thomas
Hylland Eriksen för stereotypisering. Han menar att den skapar ordning och bidrar
till gränsdragningen mellan grupper och med vissa förklaringar till skillnader mellan
dem.28 Den egna gruppens etniska markörer och egenskaper ger de yttre ramarna för
gruppen. De bidrar samtidigt till den grund utifrån vilken individen betraktar sig
själv och sin grupp och till hur andra grupper bedöms, något den brittiske matemati
kern och filosofen J. G. Bennett resonerat kring:

26 Henderson, James (Sakéj) Youngblood (2000b). “Postcolonial Ledger Drawing: Legal
Reform”, (ed. Marie Battiste) Reclaiming Indigenous Voice and Vision. Vancouver: UBC
Press, 163.
27 Se till exempel: Barth, Fredrik (1969). ”Introduction”. Ethnic Groups and Boundaries: The
Social Organization of Culture Difference (ed. Fredrik Barth). Oslo: Universitetsförlaget, 938; Glazer, Nathan & Moynihan, Daniel P (1975). ”Introduction”. Ethnicity. Theory and
Experience (eds. Nathan Glazer & Daniel P. Moynihan). Cambridge, Massachusetts: Harvard
University Press, 1-26; Hutchinson, John & Smith, Anthony D. (eds.) (1996). Ethnicity. New
York: Oxford University Press, 3-14; Jenkins, Richard (1997). Rethinking Ethnicity: Argu
ments and Explorations. London: SAGE, 44-48; Nagel, Joane (1986). ”The Political Con
struction of Ethnicity”. Competitive Ethnic Relations (eds. Susan Olzak & Joane Nagel).
Orlando: Academic Press, 93-107. Se även Eugeen E. Roosens studie rörande etnicitet och
hur denna omformuleras. En stor del av studien rör indianer i Kanada och vissa intressanta
paralleller till samernas situation kan dras: Roosens, Eugeen E (1990). Creating Ethnicity:
The Process of Ethnogenesis. Newbury Park: Sage Publications.
28 Eriksen, Thomas Hylland (1993). Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives.
London: Pluto Press, 22-30.
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We judge not only ourselves, but any group of which we feel ourselves a part, by
intentions, which we perceive, and not by the outcome of actions, which we
overlook. We ignore the intentions of other people and groups to which we do not
belong, and judge them by their actions and the outcome of these actions. They
judge us in the same way, so that we have a situation in which each party can al
ways feel convinced that it is right and the other wrong.29

Eriksen framhåller dock att stereotypiseringen kan få negativa effekter i förhållandet
mellan en stark majoritet och en svag minoritetsgrupp: “Stereotypes can sometimes
function as self-fulfilling prophecies. A dominating group can stunt the intellectual
development of a dominated group by systematically telling them that they are infe
rior.”30 Genom den ojämlika maktrelation som råder mellan parterna kan den
dominerande aktörens syn på den underordnade gruppen påverka självbilden hos
denna grupp, den underordnade parten kan internalisera delar av den externa bilden
av dem själva. Detta dominansförhållande är synnerligen relevant för denna studie,
där relationen mellan bilden av samerna i offentlig politik och samernas egen själv
bild utgör en viktig del av undersökningen.
Etnisk identitet är inte något bestämt och enhetligt, utan består av olika delar som
kan sägas ligga i skikt ovanpå varandra. Det som avgör vilket ”lager” av identiteten
som kommer att användas beror på situationen och vilka de övriga aktörerna är.
Dessa distinktioner kan vara nog så viktiga för individen och den etniska gruppen,
men nivåskillnaderna kan lätt inskränkas av externa begränsningar.31 En liten och
politiskt sett svag grupp som samerna har haft små möjligheter att motverka denna
typ av externa begränsningar. Dessa gränser kan vara informella, de föreställningar
eller fördomar som människor har om en etnisk grupp och som styr deras inställning
till denna grupp, som till exempel att samerna tillskrivs vissa egenskaper. De kan
även vara formella, som till exempel den lagstiftning på renskötselns område vilken
inleddes med den första renbeteslagen 1886 och som successivt har uteslutit icke
renskötande samer från möjligheten att utöva de traditionella samiska näringarna
fiske och jakt inom renbetesmarkerna. Detta har begränsat dessa samers möjlighet
att leva och försörja sig inom samiskt område och att bibehålla kontakten med sa
miska traditioner och samisk kultur.
Den samiska identiteten formas i interaktionen med den övriga befolkningen och
med statsmakterna och kan sägas bestå av olika kriterier, vilket Israel Ruong har
behandlat. Han betonar identitetens sammansättning av både objektiva och subjek
tiva kriterier, där han bland de objektiva bland annat lyfter fram samiskt språk, sa
misk slöjd, samiska näringar som till exempel renskötseln samt Såpmi, det samiska
29 Bennett, J. G. (1948). The Crisis in Human Affairs. London: Hodder & Stoughton, 115.
Kursiverat i originalet.
30 Eriksen, 24.
31 Se till exempel: Nagel, Joane (1994). ”Constructing Ethnicity: Creating and Recreating
Ethnic Identity and Culture”. Social Problems 41(1), 152-160; Nagel, Joane (1996). American
Indian Ethnic Renewal. Red Power and the Resurgence of Identity and Culture. New York:
Oxford University Press, 20-21.
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landområdet. Bland de subjektiva kriterierna nämner Ruong skapandet av en sam
hörighetskänsla, baserad på en gemensam livshållning och utgående ifrån bilden av
en gemensam historia. Samiska skolor och samiska organisationer är enligt honom
viktiga arenor för att slå vakt om dessa identitetskriterier.32 Ruong har även beskrivit
hur framträdande samiska etniska markörer, som nomadismen, kåtan och kläde
dräkten, kommit att tjäna som identifikationskriterier, både inåt och utåt, och hur de
kommit att utnyttjats av statsmakterna:
Anpassning möjliggjorde behärskning av naturresurserna som behövdes. Noma
dismen, kåtan, klädedräkten var ett vapen i närkampen mot kölden. De blev ele
ment i nomadens identitet ej endast som interna identifikationskriterier utan också
och inte minst som externa, som blev till ett politiskt program i fråga om samerna
bland de utredande och beslutande instanserna i det svenska samhället och som
bland annat förde till segregationen mellan renskötande och icke renskötande sa
nier i lagstiftningen.33

Ruong menar att dessa etniska markörer var viktiga för samerna och signalerade
något positivt och sammanbindande, de stärkte den etniska identiteten. De som där
emot betraktat detta utifrån har sett på dessa etniska markörer i ett slags romantiskt
skimmer, de har målat upp en idealiserande bild som de har velat bevara till varje
pris vilket har haft en starkt negativ inverkan på den samiska identiteten.34 Samer
som inte kunde uppvisa de etniska markörer som kopplades till den samiska kul
turen, de som stod utanför renskötseln, betraktades därför inte som samer. De var en
del av det svenska samhället. Renskötarna däremot skulle bibehållas i sitt ”ur
sprungstillstånd”, de skulle klä sig i samedräkt och bedriva en nomadiserande ren
skötsel där kåtan var den enda acceptabla bostaden.35 Ruong har betonat vilka följ
der det kan få när identitetskriterier tillskrivs en grupp utifrån:

32 Ruong, Israel (1981b). ”Samerna: identitet och identitetskriterier”. Nord-nytt 1981:11, 1732. Se även: Ruong, Israel (1983). ”Samerna och den dynamiska identiteten. En rapport om
och reflektioner med anledning av en resa på Nordkalotten”. Thule 1983:5, 5; Svensson, Tom
G. (1991). ”Samisk identitet i vår tid”. Nationella identiteter i Norden - ett fullbordat projekt?
(red. Anders Linde-Laursen & Jan Olof Nilsson). Stockholm: Nordiska rådet, 267-277;
Svonni, Mikael (1996a). “Saami Language as a Marker of Ethnic Identity among the Saami”.
Essays on Indigenous Identity and Rights (eds. Irja Seurujärvi-Kari & Ulla-Maija Kulonen).
Helsinki: Helsinki University Press, 105-124; Thomasson, Lars (1990). ”Samerna”. Jämt
lands och Härjedalens historia. Femte delen: 1880-1980 (red. Mats Rolén). Östersund: Jämt
lands läns museum, 713-715.
33 Ruong (1981b), 20. Se även: Ruong, Israel (1981a). Om en helhetssyn på samernas verklig
het. Stockholm: Nordiska Museet, 15.
34 Ruong (1981b), 20-24. Se även: Fur, 640.
35 Mörkenstam, Ulf (1999b). Om "Lapparnes privilegier": Föreställningar om samiskhet i
svensk samepolitik 1883-1997. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms
universitet, 92-108.
14

Att tillskriva ett folk vissa kulturdrag, vissa bestämda omständigheter under vilka
det lever, vissa kännemärken, t o m vissa egenskaper är detsamma som att fast
ställa dess identitet. Själva den akt varigenom detta sker utgör en identifikation.
En medveten och uttalad identifikation är viktig inte bara faktiskt i det ögonblick
den sker utan även - och det inte minst - för de följdverkningar den har politiskt.36

Genom en extern definition av den samiska identiteten, ”lapp skall vara lapp”37 det
vill säga att samerna skulle förbli renskötare, kom bilden av det samiska att få en
speciell prägel. I den ovan citerade artikeln påpekar Ruong att samerna vid början av
1900-talet inte hade fört fram en egen definition av sig själv, varför det inte fanns
någon motbild mot den dominerande bilden av samerna och det samiska inom of
fentlig politik. Effekterna av detta blev att stora grupper samer blev osynliggjorda
genom att de inte uppfyllde definitionens krav på vad som konstituerade det sa
miska.38 Detta är ett uttalat exempel på de negativa effekterna av stereotypiseringen
som Thomas Hylland Eriksen tagit upp. Även socialantropologen Trond Thuen för
ett resonemang kring detta. Han skiljer på hur symboler antingen kan markera eller
producera identitet och skillnader. Om Thuens resonemang överförs på Ruongs
tankegångar innebär detta att symboler som nyttjas som etniska markörer av sa
merna brukas endast just som markörer vilka används frivilligt, den etniska identi
teten finns där även om symbolen inte utnyttjas. I det andra fallet, där en bild av
samerna och det samiska konstrueras i det offentliga, producerar symbolerna identi
teten. De är nödvändiga för att det etniska innehållet skall anses finnas där, utan
symbolerna saknas samhörigheten med den samiska gruppen.39 En effekt av den
dominerande bilden av det samiska var att många samer inte ville kännas vid sin
etniska identitet. Denna situation var inte ovanlig bland den samiska befolkningen i
framför allt kustområdena i norra Norge där många samer dolde sin samiska identi
tet för utanförstående eller helt bytte ut den mot en norsk identitet. Även i Sverige
pågick en övergång från samisk till svensk identitet, en assimilationsprocess, där
individer korsade den etniska gränsen för att inte återvända.40
36 Sf 1980:3, 15. Ett annat exempel på hur den svenska synen på samerna har fått styra tas upp
i en artikel av Arne Andersson och Erik-Oscar Oscarsson, som berör svenska kyrkans förhål
lande till samerna och hur detta har utvecklats på den svenska majoritetsbefolkningens vill
kor. De efterlyser därför ett perspektivbyte, där samemas egen syn på förhållandena skulle
kunna fördjupa förståelsen. Se: Andersson, Arne & Oscarsson, Erik-Oscar (1993). ”Att se
med andras ögon”. Från bygd och vildmark 1993/94. Luleå: Luleå stiftsstyrelse, 88-98.
37 Begreppet ”lapp skall vara lapp” behandlas mer ingående i Kapitel 2.
38 Sf 1980:3, 15; Oscarsson, Erik-Oscar (1994a). ”Osynlighetens dilemma”. Nordisk
ekumenisk orientering 1994:4, 18-21; Mörkenstam (1999b), 42-51.
39 Thuen, Trond (1995). Quest for Equity: Norway and the Saami Challenge. St. John’s:
Institute of Social and Economic Research, Memorial University of Newfoundland, 82-98.
40 Eidheim, Harald (1971). Aspects of the Lappish Minority Situation. Oslo:
Universitetsförlaget; Eidheim, Harald et.al. (1985). ”Samenes rettsstilling, likeverd, velferd
og rettferdighet”. Nytt Norsk Tidskrift 1985:2, 68-77. Se även: Marainen, Johannes (1994).
”Tillbaka till samisk identitet”. Svarta stjärnor, gränslöst land. Om kulturmöten och rötter i
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Den bild av samerna och det samiska som etableras i offentlig politik är central
för hur politikområdet utformas. Vissa faktorer och uppfattade egenskaper lyfts fram
och prioriteras i beskrivningen av gruppen, medan andra aspekter utelämnas och
därmed utdefinieras. Gruppen beskrivs som och förutsätts vara homogen. Föreställ
ningarna om gruppen sätter därigenom gränser för vilken politik som är möjlig att
föra: definitionen av gruppen skapar politiska begränsningar för vilka åtgärder som
är möjliga att vidta. Statsvetaren Ulf Mörkenstam har behandlat denna fråga in
gående. Han framhåller att genom ”den offentliga politiken tillskrivs en grupp eller
kultur, medvetet eller omedvetet, vissa egenskaper som stödjer specifika politiska
åtgärder. Grupper blir därför i en viss mening till i politiken.” I Sverige kom den
offentliga samepolitiken att domineras av bilden av samerna som renskötare, något
som i förlängningen kom att utesluta andra näringsfång från politikområdet vilket
bidragit till en uppsplittring av den samiska gruppen. Synen på och föreställningarna
om samerna är därför central i en analys av utformningen av politiken gentemot
denna grupp, och för förståelsen för hur relationen mellan statsmakterna och sa
merna utformats.41
Samtidigt innebär kategoriseringen av en grupp, definieringen av dess gränser
och normativa uttalanden om gruppens egenskaper, en form av maktutövning.
Denna makt besitter statsmakterna, som också upprätthåller kategoriseringarna ge
nom lagstiftning. Kategoriseringar är aldrig värdeneutrala, de innehåller alltid en
form av värdering och är ofta bestämmande för det politiska handlandet. Dessutom
är de dynamiska och inte statiska, i det att deras innehåll kan förändras liksom hur
en specifik grupp kategoriseras.42 Historikern Einar Niemi påpekar att kategoriseNorrbotten. KRUT Nr 72. Stockholm: Föreningen Kritisk Utbildningstidskrift, 14-20;
Oscarsson (1994a), 18-21; Thuen (1995), 123-173. För en diskussion kring samisk identitet
idag och dess funktion inåt i en samisk kontext och utåt gentemot den svenska majoritets
befolkningen, se: Amft, Andrea (2000). Säpmi i förändringens tid. En studie av svenska
samers levnadsvillkor under 1900-talet ur ett genus- och etnicitetsperspektiv. Umeå: Kultur
gräns norr, 162-188. För en diskussion kring samisk identitet i Norge under efterkrigstiden,
se: Stordahl (1998).
41 Mörkenstam (1999b), passim (citat s. 3). För liknande resonemang rörande hur bilden av
urbefolkningen skapas i offentlig politik i andra länder, se till exempel: Attwood, Bain (1989).
The Making of the Aborigines. Sydney: Allen & Unwin; Beckett, Jeremy R. (ed.) (1988). Past
and Present: The Construction of Aboriginality. Canberra: Aboriginal Studies Press; Francis,
Daniel (1992). The Imaginary Indian. The Image of the Indian In Canadian Culture. Vancou
ver: Arsenal Pulp Press; Weaver, Sally (1984). “Struggles of the Nation-State to Define
Aboriginal Ethnicity: Canada and Australia”. Minorities and Mother Country Imagery (ed.
Gerald L. Gold). St. John’s: Institute of Social and Economic Research, Memorial University
of Newfoundland, 182-209.
42 Mörkenstam, Ulf (2000). ”‘Rennäring är förutsättning för samisk kultur’: Föreställningar
om samiskhet i offentlig svensk samepolitik 1952-1977”. Den komplexa kontinenten. Staterna
på Nordkalotten och samerna i ett historiskt perspektiv (red. Peter Sköld & Patrik Lantto).
Umeå: Institutionen för historiska studier, Umeå universitet, 261-264; Niemi, Einar (2000).
”Når man skyter hunder. En debatt om reindrift i Finnmark ved midten av 1800-tallet og den
minoritetspolitiske kategoriklpyvingen”. Den komplexa kontinenten. Staterna på Nord
kalotten och samerna i ett historiskt perspektiv (red. Peter Sköld & Patrik Lantto). Umeå:
Institutionen för historiska studier, Umeå universitet, 127-128; Niemi, Einar (2001). ”Stat og
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ringen i sig många gånger internaliseras och därmed blir svår att urskilja, samtidigt
som den har en mycket djupgående betydelse:
På den ene siden skjer i stor grad [...] en selvf0lgeliggj0ring av slik
kategorisering, en self0lgeliggj0ring som kan innebære at kategorienes politiske
karakter usynliggjöres [...]. Men på den andre siden er det altså helt klart at
kategoriene har åpenbare politiske konnotasjoner og i sin anvendelse stor
betydning for forståelserammene i förvaltning og politikk og for den praktiske
fordeling av goder i samfunnet. Kategorisering dreier seg i stor grad om
definisjon, og i definisjonsutpvelse ligger der maktutpvelse.43

Samtidigt som bilden av gruppen skapar ramar för den offentliga politiken, sätter
den även gränser för det manöverutrymme gruppen har inom politikområdet. Endast
vissa vägar och möjligheter står öppna och då endast om de egenskaper hos gruppen
som är etablerade i den offentliga politiken accentueras och lyfts fram. Eller som
Mörkenstam framhåller: ”Samiskhet konstitueras på ett visst sätt i politiken, som
därmed blir svår att förändra.”44 Samema utgör en liten minoritet, utan reella möjlig
heter att påverka genom de vanliga politiska kanalerna, och det politiska systemets
struktur upprätthåller därmed den rådande ordningen, något Israel Ruong påpekade i
ett tal vid den fjärde nordiska samekonferensen i Kiruna 1962:
Eftersom demokratin fungerar genom val och samerna inte har en reglerad mino
ritetsstatus kommer majoritetens och dess makthavandes uppfattning om sa
merna, att utforma den lilla samiska minoritetens öde.
Samernas egen uppfattning påverkar mycket litet eller inte alls deras status.45

Samerörelsen med SSR i spetsen måste därför förhålla sig till den dominerande
bilden av samiskhet i offentlig politik i sitt agerande, antingen genom att anpassa sig
till den eller genom att föra fram en egen alternativ bild och argumentera för att
denna borde ersätta den etablerade. En intressant fråga i anknytning till denna pro
blematik blir då om den officiella bilden av det samiska förändras under perioden
och, om så sker, om SSR har något inflytande på detta. Grunden för att kunna be
svara denna fråga ligger i en analys av om det pågår en form av förhandling eller

etnisitet i nord. Territorium, grenser og rettigheter: et historisk og nåtidig overblikk”. Tre
kulturer i möte (red. Lars-Göran Tedebrand & Lars-Erik Edlund). Umeå: Kulturgräns norr,
30-40; Niemi, Einar (2002). ”Kategorienes etikk og minoritetene i nord. Et historisk
perspektiv”. Samisk forskning og forskningsetikk. Oslo: De nasjonale forskningsetiske
komiteer, 22-25.
43 Niemi (2002), 22. Kursiverat i originalet.
44 Mörkenstam (1999b), 113.
45 Ruong, Israel (1963b). ”Om åsikter om samerna och opinionsbildning bland samema”.
Sameliv. Samisk Selskaps Årbok 1961-1963. Oslo: Universitetsförlaget, 88. Kursiverat i origi
nalet.
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dialog mellan de yttre tillskrivna egenskaperna och en alternativ egen samisk själv
bild.
En nödvändig grundförutsättning för att SSR skulle kunna få ett inflytande på
samepolitikens innehåll och kunna förändra den rådande bilden av samiskhet i of
fentlig svensk politik, var att förbundet uppfattades som en representativ organi
sation för samerna. I den svenska samhällsstrukturen spelar organisationer en fram
trädande roll, det är dessa som agerar och tillvaratar gruppers intressen. Utan en
organisation som företrädare har en grupp svårt att komma till tals. För samernas
vidkommande var detta mycket tydligt eftersom deras intressen, i avsaknad av en
samisk organisation, företräddes av det statliga lappväsendet, en myndighet som på
många områden betraktades som en motståndare av samerna. Som Trond Thuen har
påpekat är det för en etnisk grupp som samerna dock svårt att etablera en organi
sation som kan företräda hela gruppens intressen, eftersom den inte är samlad i sina
intressen på samma sätt som till exempel en fackförening. Samerna har olika
näringsmässiga, politiska och kulturella intressen, vilket skapar problem att samla
alla inom en gemensam organisation med gemensamma målsättningar.46
En central aspekt för en intresseorganisation som SSR vilken agerar för att främja
en grupps intressen, är således att den blir accepterad som en representant för denna
grupp. Detta är en process som berör både inre och yttre faktorer, där gruppen ska
acceptera organisationen som sin företrädare och där statsmakterna ska godkänna
organisationen som en legitim representant för gruppen. Det gäller alltså för organi
sationen att uppnå både en inre och en yttre legitimitet, att accepteras som motpart
av statsmakterna samtidigt som det finns någon form av mandat från gruppen att
föra deras talan.47
Denna problematik har behandlats av antropologen Sally Weaver, som diskuterar
frågan med utgångspunkt från urbefolkningars politiska organisationer. Hon pekar
på tre tolkningar av hur en organisation kan betraktas som representativ för den
grupp den utger sig företräda. För det första kan organisationen representera gruppen
genom att denna godtar organisationen som sin företrädare. För det andra kan orga
nisationen vara representativ genom att den motsvarar gruppens sammansättning,
det vill säga innehåller företrädare för olika segment och specialintressen inom
gruppen. Slutligen kan organisationen sägas vara representativ om den är lyhörd för
de krav och behov gruppen framför, och genom att gruppen får ta del av de even
tuella landvinningar som uppnås. Weaver ifrågasätter att representativitet är något
objektivt påvisbart, en position som kan uppnås. Hon ser det snarast som en politisk
resurs som statsmakterna kan tilldela eller ta ifrån en organisation, det är en till
skriven politisk status snarare än en uppnådd. Ur organisationens synvinkel är repre
sentativitet inte alltid möjlig eller ens eftersträvansvärd i alla situationer. I uppbygg
nadsfasen av en politisk organisation kan medvetenheten och den politiska aktivite
ten vara låg inom den berörda urbefolkningen. Organisationen strävar då sannolikt
46 Thuen, Trond (1980). ”Innledning”. Samene - urbefolkning og minoritet. Hva er grunnlaget
for samenes krav om rettigheter som eget folk? (red.Trond Thuen). Tromsp: Universitets
förlaget, 17.
47 Sara, Aslak Nils (1976). ”Varför sameorganisationer?”. Samerna - ett folk i fyra länder
(red. Lars Svonni). Stockholm: Prisma, 22-27.
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efter att forma och definiera en politisk medvetenhet inom gruppen, varför den
knappast kan sägas vara representativ för de åsikter och behov som uttrycks inom
gruppen.48 I sin uppbyggnad kommer dessutom organisationen sannolikt att formas
utifrån och anpassas till den myndighetsstruktur som den kommer att interagera
med:
In structure and behaviour, national native organizations have been shaped by
government as much as by native politics, partly because of government funding
and intervention, but partly because interest groups generally tend to adapt their
organizational arrangements and procedures to those of government in their ef
forts to influence its decisions [...]. Thus political representivity, with regard to
native organizations, is as much a product of government behaviour toward them
and expectations of them as it is of factors internal to the native organization and
their relations with their constituents.49

Representativitet är därmed enligt Weaver i stor utsträckning en fråga om yttre fak
torer. Socialantropologen Vigdis Stordahl har utgått ifrån Weavers resonemang i en
diskussion kring samiska organisationers representativitet. Stordahl menar att stats
makternas syn på och bemötande av en samisk organisation är avgörande för hur
samerna kommer att betrakta organisationen. Det är väldigt lätt att ifrågasätta en
organisations representativitet eftersom det i stort sett är omöjligt att uppfylla kraven
enligt alla tre definitionerna för representativitet. För det krävs det en nästan full
ständig uppslutning från gruppen bakom organisationen, något som inte är realis
tiskt. Om organisationen ska anses vara representativ krävs det att enighet har upp
nåtts om vilket eller vilka av kriterierna för representativitet som den uppfyller.50
Det tredje teoretiska perspektivet i studien utgår från de ojämlika maktförhållan
dena, och rör synen på samernas eget agerande och deras reaktioner på den förda
politiken. När urbefolkningarnas agerande studeras är det centralt att ett etnohistoriskt perspektiv anläggs, det vill säga att de koloniserades egna utsagor får
utgöra grunden när deras historia ska skrivas, att det är dessa gruppers egna repre
sentanter och röster som får föra fram deras åsikter. De statliga källor som finns där
urbefolkningarnas åsikter refereras är många gånger missvisande på grund av den
bearbetning av dessa uttalanden som utfördes av statliga tjänstemän. Därför bör
48 Weaver, Sally (1985). ”Political Representivity and Indigenous Minorities in Canada and
Australia”. Indigenous Peoples and the Nation-State: ‘Fourth World’ Politics in Canada,
Australia and Norway (ed. Noel Dyck). St. John’s: Institute of Social and Economic Re
search, Memorial University of Newfoundland, 113-145.
49 Ibid., 115-116.
50 Stordahl, Vigdis (1982). ”Samer sier nei til kongen?” En analyse av Norske Samers
Riksförbunds utvikling og vilkår som etnopolitisk organisasjon. Hovedoppgave Forskningsgruppa samiske studier/etniske relasjoner - Institutt for samfunnsvitenskap,
Universitetet i Tromsp. Tromsp, 43-53; Stordahl, Vigdis (1994). ”Samepolitisk organisering
og representativitet”. Identitet og livsutfoldelse: En artikkelsamling om flerfolkelige samfunn
med vekt på samenes situasjon (red. Reidar Erke & Asie Hpgmo). 2. oppi. Karasjok: Davvi
Girji O.S. , 94-99.
19

forskning kring dessa grupper utgå ifrån gruppens sammanhang och kontext samt
utifrån en insikt i den kultur som studeras. Det är främst i Nordamerika inom forsk
ningsområdet Native studies som det etnohistoriska perspektivet har utvecklats och
utnyttjats.51
Samerna hade endast ett fåtal egna skrivna källor fram till början av 1900-talet.
Det material som finns tillgängligt är därför till största delen statligt material, det vill
säga material som är skrivet av svenskar, med svenska intressen och sett genom
svenska ögon. De delar där samerna behandlas blir därför mer problematiska, det
finns en påtaglig risk att det endast är en officiell syn på samerna och deras åsikter
som återspeglas, i stället för att deras åsikter verkligen framträder. Under den period
som undersöks här är situationen drastiskt förbättrad jämfört med bara ett halvsekel
tidigare genom att det material samerna själva producerat ökat kraftigt. Även det
statliga källmaterialet från undersökningsperioden är ur en källkritisk synvinkel mer
tillförlitligt. När samiska röster återges i materialet tycks det i större utsträckning
vara deras åsikter som kommer fram och i mindre utsträckning lapptjänstemännens,
något som var ett mer påtagligt problem i äldre material.52 Trots detta är det centralt
att som påpekades tidigare i kapitlet låta samernas egna röster träda fram, att i
minsta möjliga mån låta andra aktörer förmedla samiska uttalanden. Det primära
samiska källmaterialet har därför i första hand kompletterats med samiska sekundär
källor, minnesbilder från samer aktiva inom SSR under perioden.53
Något genusperspektiv kommer inte att anläggas i undersökningen. Detta beror
inte på en omedvetenhet om denna typ av problematik. Det är uppenbart att samerörelsen huvudsakligen utgjorde en manlig arena. I tidningen var det framför allt
män som skrev, och vid landsmötena var endast ett fåtal kvinnor utsedda till ombud,
51 Axtell, James (1979). “Ethnohistory: An Historian’s Viewpoint”. Ethnohistory 26(1), 1-13;
Axtell, James (1982). “Some Thoughts on the Ethnohistory of Missions”. Ethnohistory 29(1),
35-41; Morantz, Toby (1998). ”The Past and the Future of Ethnohistory”. Acta Borealia
15(1), 59-73; Trigger, Bruce G. (1976). The Children of Aataentsic. A History of the Huron
People to 1660: Volume /. Montreal: Mcgill-Queen’s University Press, 1-26; Trigger, Bruce
G. (1982). “Ethnohistory: Problems and Prospects”. Ethnohistory 29(1), 1-19.
52 Det källmaterial som utnyttjats i föreliggande studie utgörs i stor utsträckning av samma typ
av material som det jag använde i min avhandling. För en mer ingående källkritisk genom
gång av materialet hänvisas därför dit. Se: Lantto (2000b), 18-22.
53 Den mest centrala av dessa är Lars Thomassons pågående artikelserie ”Ur Samernas Riks
förbunds historia” i Samefolket, där han ger en initierad bild av arbetet inom förbundet.
Thomasson satt under en lång period på centrala poster inom SSR, först som sekreterare och
sedan som en av tre vice ordföranden, och har därmed en personlig kännedom om arbetet
inom förbundet och ett unikt material till sitt förfogande. Dessvärre behandlas 1950-talet
relativt översiktligt av Thomasson, eftersom det framför allt var från 1960 som han på allvar
blev involverad i förbundets arbete. Det första numret i artikelserien publicerades i 5/2000:8,
7-9. Därefter har en ny artikel följt i varje nummer av tidningen och är i skrivande stund
framme vid nummer 35 som publicerades i Sf 2003:9, 44-45. Även Per Idivuomas minnen
från det samepolitiska arbetet, som gavs ut postumt 1990, lämnar viktig information. Han var
med vid SSR:s bildande och satt under en period i dess styrelse. Se: Idivuoma, Per (1990).
Minnesbilder. Umeå: Svenska Samernas Riksförbund. Lars Thomasson har dock påpekat
vissa källkritiska problem kring Idivuomas bok, som han menar delvis är anpassad för att
förmedla en tillrättalagd bild av skeendet. Se: 5/2000:8, 8.
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vid det extra landsmötet 1960 var till exempel inget av ombuden en kvinna.54 SSR:s
fokusering på renskötseln i sin verksamhet, en näring som till stor del var mansdominerad, medförde att det var män som valdes till representanter för lappbyarna.
Kvinnornas möjlighet att bli utsedda till ombud på landsmötena gick genom sameföreningarna. Situationen förstärktes ytterligare av att den svenska samepolitiken
utgick från den samiske mannen, renskötaren, som norm. De samiska frågorna
handlade således om män och behandlades av män, vare sig fokus ligger på den
samiska eller statliga sidan. Därmed finns det dessvärre en stor samisk grupp vars
röster till stor del inte framträder i materialet och som därmed inte heller kommer att
höras i denna studie, det vill säga kvinnorna. Detta är i sig problematiskt, men skulle
endast kunna lösas genom att genomföra en delvis annorlunda studie med ett delvis
annat källmaterial.55

F o r s k n in g s ö v e r s ik t

Den forskning som berör problematik i anknytning till föreliggande studie är relativt
begränsad, och det är därför endast ett fåtal verk som kommer att tas upp här. SSR:s
tidiga historia har behandlats av socialantropologen Tom G. Svensson 1976 i hans
studie Ethnicity and Mobilization in Sami Politics56, som är en omarbetad och
reviderad version av hans tre år äldre avhandling. Tidsperspektivet är från SSR:s
bildande 1950, fram till början av 1970-talet. Svensson fokuserar på de sex nord
ligaste lappbyarna och deras relationer till SSR. Han undersöker även SSR:s organi
sation och struktur och hur förbundet konkret agerar. Undersökningen baseras på
fallstudier, dels vissa specifika exploateringsprojekt i områden som utnyttjas av de
berörda byarna, dels vissa utredningsarbeten. Den tidsmässiga tyngdpunkten i un
dersökningen ligger dock på perioden från 1962 och framåt. Svensson karaktäriserar
SSR som en svag organisation med mycket begränsat inflytande fram till detta år,
framför allt beroende på avsaknaden av juridisk sakkunskap inom förbundet. Hans
beskrivning av SSR under perioden fram till 1962, som står i fokus för denna under
sökning, är dock svepande och grundas på mycket begränsad empiri, och kan därför
i viss mån ifrågasättas.
Statsvetaren Ulf Mörkenstam disputerade 1999 med avhandlingen Om
”Lappames privilegier ”. Föreställningar om samiskhet i svensk samepolitik 18831997.57 Med utgångspunkt från diskussionen kring allmänna eller särskilda rättig
54 SET 1960:10-11, 164.
55 För en undersökning rörande samema med ett tydligt genusperspektiv, se: Amft, passim.
56 Svensson, Tom G. (1976). Ethnicity and Mobilization in Sami Politics. Stockholm: Depart
ment of Social Anthropology, University of Stockholm. Se även: Svensson, Tom G. (1973).
Samernas politiska organisation: En studie av en etnisk minoritet i förhållande till storsam
hället. Stockholm.
57 Mörkenstam (1999b). Se även: Mörkenstam (2000), 261-295; Mörkenstam, Ulf (2002a).
”Bilden av den andre i svensk samepolitik”. Svenska värderingar? Att se och ompröva det
invanda (red. Peter Hallberg & Claes Lemestedt). Stockholm: Carlssons, 49-71; Mörkenstam,
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heter för minoritetsgrupper analyserar han hur den svenska samepolitiken formats. I
centrum för analysen står bilden av det samiska i offentlig politik. Denna bild, det
vill säga föreställningar om samerna och det samiska, kom att få ett starkt inflytande
på samepolitiken, och det var den nomadiserande renskötseln som dominerade bil
den. Mörkenstam menar att samepolitiken tog form i samband med de första renbeteslagarna som kom under 1800-talets sista decennier, något som kom att sätta
gränserna för de åtgärder som var möjliga att genomföra inom detta politikområde.
Det var renskötseln som behandlades i denna lagstiftning och det var också näringen
som kom att utgöra fokus för den svenska samepolitiken, som grundade sig i en
paternalistisk syn på samerna. Dessa grunddrag i den tidiga svenska samepolitiken
kom sedan enligt Mörkenstam att förbli relativt intakta under hela hans undersök
ningsperiod. Den uttalade paternalistiska synen på samerna försvinner under efter
krigstiden, men innehållet och inriktningen på den svenska samepolitiken är i grun
den desamma trots förändringarna i den politiska retoriken. Samepolitiken är fort
farande till stor del en näringspolitik. Även samernas tillträde till den samepolitiska
kontexten och deras möjligheter att påverka politikens utformning berörs i avhand
lingen. Mörkenstam menar att det först är under efterkrigstiden samerna får tillträde
till politikområdet, men att deras inflytande är begränsat.
Andrea Amfts avhandling i samiska studier, Sdpmi i förändringens tid: En studie
av svenska samers levnadsvillkor under 1900-talet ur ett genus- och etnicitetsperspektiv5^, kom 2000. Tidsmässigt behandlar avhandlingen perioden från 1880talet fram till 2000. Hon fokuserar på renskötselnäringens utveckling och förändring
samt de samiska kvinnornas ställning i denna och i det samiska samhället. Amft
visar hur de samiska kvinnorna har en dubbelt underordnad position, både i egen
skap av samer och som kvinnor. Hon menar att den samiska kvinnans position har
varit och är underordnad mannens, något som ytterligare har förstärkts genom renbeteslagstiftningen som missgynnade de samiska kvinnorna. Amft diskuterar även
hur en samisk identitet formas och kommuniceras i dagens situation, både internt i
en samisk kontext och externt i förhållande till den svenska majoritetsbefolkningen.
Där belyser hon de problem och skiljelinjer som idag finns och är förknippade med
denna fråga, problem som till en del är skapade av den svenska lagstiftningen.
Ytterligare en linje hon följer är en analys av hur bilden av det samiska har styrt
samepolitiken och vilka begränsningar detta inneburit för den samiska befolkningen.
Hennes slutsatser ligger där på många sätt i linje med dem som förts fram av
Mörkenstam.
Min egen avhandling, Tiden börjar på nytt. En analys av samernas etnopolitiska
mobilisering i Sverige 1900-195059 som kom 2000, är en historisk studie av samer
nas politiska mobilisering under den första halvan av 1900-talet. I fokus för under
sökningen står orsakerna bakom mobiliseringen, vilka krav samerna förde fram och
vilka strategier som utnyttjades. Det var framför allt protester mot samepolitiken och
Ulf (2002b). “The power to define: The Saami in Swedish legislation”. Conflict and
Cooperation in the North (eds. Kristiina Karpi & Johan Eriksson). Umeå: Kulturgräns norr,
113-145.
58 Amft.
59 Lantto (2000b).
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mot samernas underordnade position i det svenska samhället som låg bakom den
politiska mobiliseringen. Samerna kritiserade ”lapp skall vara lapp”-idéerna och den
syn på samerna som utgjorde grunden för dessa. Inte minst lappväsendet, som be
traktades som en förmyndarinstitution, fick i egenskap av statsmakternas yttersta
representant gentemot samerna utstå hård kritik. Den mest centrala målsättningen
för samerörelsen var därför att samerna skulle erhålla en jämställd position i sam
hället. Två parallella strategier kan sägas ha dominerat i samerörelsens agerande.
För det första ett mer långsiktigt agerande, med klara övergripande målsättningar där
samerörelsen skulle förankras geografiskt genom lokalorganisationer som skulle
vara sammanslutna i en riksorganisation. Den andra strategin var mer målinriktad,
där koncentrerade aktioner genomfördes i vissa specifika sakfrågor men där en mer
uttalad övergripande målsättning saknades. På grund av den samiska befolkningens
fåtalighet och stora geografiska spridning hade de svårt att samla sig i en gemensam
organisation. Flera misslyckade försök gjordes, och samerörelsen blev därför bero
ende av enskilda starka eldsjälar som kunde hålla liv i aktiviteten. Det aktionsinriktade strategin var därför dominerande fram till bildandet av SSR 1950. Av
handlingen ger därmed mycket av bakgrunden och förutsättningarna för den verk
samhet som inleds genom bildandet av SSR 1950.
Statsvetaren Rolf Sjölin behandlar svensk samepolitik i rapporten En studie i
ickemakt: Samer och samefrågor i Svensk politik60 som kom 2002. Undersöknings
perioden omfattar cirka 1850-1960, och Sjölin arbetar med två huvudfrågor. För det
första undersöker han om samerna missgynnats genom moderniseringen av det poli
tiska systemet. Han tittar då bland annat på om samernas lyckades nå inflytande,
dels genom politiskt deltagande i kommunerna, dels genom medverkan i kommit
téer, dels via lappväsendet. Sjölin menar att samernas möjligheter till inflytande på
det lokala planet successivt försämrats från 1800-talet. Deras delaktighet i kommu
nernas verksamhet minskade och de blev i allt större utsträckning politiskt alienerade. Högre upp i det politiska systemet saknade samerna i stort sett inflytande under
hela perioden. Den andra övergripande frågan Sjölin undersöker är hur den svenska
samepolitiken utformats, och hur den förändrats under tidsperioden. Här pekar han
på hur en mer nedlåtande syn på samerna, starkt influerad av socialdarwinistiska
tankegångar, etableras inom de svenska statsmakterna mot slutet av 1800-talet,
något som även influerat samepolitiken. Samerna ses i allt större utsträckning som
en problemgrupp som är i behov av stöd och beskydd. Denna syn är enligt Sjölin
dominerande fram till efterkrigstiden. Också samernas politiska mobilisering och
organisering berörs i rapporten, men Sjölin genomför ingen sammanhållen analys på
detta område.
Det finns ytterligare ett antal studier vars problemställningar är av viss relevans
för denna undersökning, men vars tidsmässiga fokus gör att de blir mindre använd
bara. Statsvetaren Fae Louise Korsmos avhandling är en komparativ studie av den
politiska mobiliseringen bland samerna i Sverige och inuiterna i Alaska, vilka stra
60 Sjölin, Rolf (2002). En studie i ickemakt: Samer och samefrågor i Svensk politik. Kautokeino: Sami Instituhtta. Rapporten är en omarbetad version av hans studie från 1981, som
gavs ut i en ny utgåva 1996. Se: Sjölin, Rolf (1996). Samer och Samefrågor i Svensk politik.
En studie i ickemakt. 2. uppl. Gällstad.
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tegier de utnyttjade för att föra fram sina krav rörande landrättigheter och hur stats
makterna i Sverige och USA bemötte dessa krav. Hennes tidsmässiga fokus rörande
samerna ligger på förarbetet till 1971 års rennäringslag och de följande två decenni
ernas utveckling efter stiftandet av denna lag.61 Johan Eriksson, också han stats
vetare, studerar i sin avhandling hur delningen av Säpmi har påverkat samerna. Hans
fokus ligger på hur samerna har agerat för att motverka de splittrande effekterna som
delningen har fått, och hur samerna har arbetat för att presentera sig som ett folk.
Även Erikssons tidsmässiga fokus ligger på den mer samtida utvecklingen.62 Åsa
Nordins avhandling är en antropologisk studie av skötesrensystemet i Gällivare
socken under första halvan av 1900-talet. Hon belyser vilka djupgående, och ibland
oväntade, effekter som den statliga politiken kunde få för den samiska befolk
ningen.63 Ytterligare ett verk som behandlar den svenska samepolitiken är en studie
av historikern Lennart Lundmark. Han tar där upp olika aspekter av den svenska
samepolitiken, inte minst hur samerna betraktades, men i likhet med Nordins ligger
hans tidsmässiga fokus före min undersökningsperiod.64

Term er

och per so n er

Under undersökningsperiodens slutskede började en ny terminologi delvis att an
vändas när samiska frågor diskuterades. Detta var en föraning av de förändringar
som skulle ske vid periodens slut och under åren därefter. Efter ett riksdagsbeslut
1962 genomfördes till exempel en ändring av lappfogdarnas och lapptillsynsmännens titlar till konsulent respektive instruktör. Eftersom detta skedde först vid
slutskedet av den undersökta perioden kommer de äldre titlarna att användas
genomgående i texten för att undvika förvirring. I samband med att lapptjänste
männens titlar förändrades genomfördes även en viss omorganisation av lappväsen
dets arbetsuppgifter och i vissa sammanhang började myndigheten benämnas rendriftsväsendet. Lappväsendets ursprungliga struktur och organisation var dock fort
farande aktuell under undersökningsperioden och någon formell namnändring
skedde inte. Lappväsendet framstår därför som en självklar beteckning för myndig
heten.65 Sameby som legal term infördes genom 1971 års rennäringslag, där byn
gavs vissa rättigheter och skyldigheter som den tidigare lappbyn inte hade haft.
Termen sameby har därmed ur ett rättshistoriskt perspektiv en annan innebörd än
lappby, något som kulturantropologen Hugh Beach på ett tydligt och utförligt sätt
61 Korsmo, Fae Louise (1993). Empowerment or Termination? Native Rights and Resource
Regimes in Alaska and Swedish Lapland. Kopia av mikrofilm. Ann Arbor: UMI.
62 Eriksson, Johan (1997). Partition and Redemption: A Machiavellian Analysis of Sami and
Basque Patriotism. Umeå: Department of Political Science, Umeå University.
63 Nordin.
64 Lundmark, Lennart (2002). ”Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm Svenska statens
samepolitik i rasismens tidevarv. Umeå: Norrlands Universitetsförlag.
65 En översiktlig bild av lappväsendets uppbyggnad och struktur och lapptjänstemännens
uppgifter ges i Kapitel 2.
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belyst.66 I undersökningen kommer därför termen lappby att användas. Med lappby
avses både det geografiska område som utgör respektive bys betesområde samt den
grupp renskötare med familjer som ingår som medlemmar i byn. Däremot avser
begreppet inte en by i dess vanliga bemärkelse, i den betydelse att lappbyns med
lemmar bor i anslutning till varandra. Det är de samtida bynamnen som används i
studien, de förändringar som skett i byindelningen och i byarnas namn efter under
sökningsperiodens slut framgår i Bilaga 1.
Rörande bruket av termer som samerna och samiska kan också ett klargörande
vara på sin plats. Dessa termer används på olika ställen i texten, i uttryck som till
exempel ”samernas krav”, ”den samiska inställningen i frågan” och liknande. Med
detta åsyftar jag på intet vis att det skulle röra sig om att alla samer står bakom ett
krav eller har samma inställning i en fråga. När dessa termer används på detta sätt är
det utifrån en språklig avvägning för att få texten att flyta smidigare. I stället för att
vid samtliga tillfällen behöva skriva att det till exempel är SSR eller en viss grupp av
samer som för fram en åsikt används dessa termer, men det sammanhang där dessa
uttryck återfinns anger vilka som mer specifikt står bakom denna. Eftersom under
sökningen fokuserar på SSR och de samer som var aktiva inom organisationen är det
de som avses när hänvisningar görs till samernas åsikter uttryckta genom förbundet.
Till största delen har samefrågans behandling av regering och riksdag skett obe
roende av partipolitiska skiljelinjer under perioden. Det som har var bestämmande
för utformningen av samepolitiken har i stället varit den dominerande bilden av det
samiska. I analysen av de beslut i denna fråga vilka fattats av regering och riksdag
kommer därför inte enskilda riksdagsledamöters partitillhörighet att problematiseras,
och kommer följaktligen heller inte att redovisas.
Ett relativt stort antal aktörer figurerar i undersökningen, om än min strävan har
varit att begränsa detta till de mest centrala personerna. De mest framträdande sa
miska aktörerna presenteras successivt när de dyker upp i texten, i form av kortare
biografiska uppgifter i fotnoter. Två av de samiska aktörerna framstår dock som
portalfigurer för samerörelsen under den period som här undersöks och de förtjänar
därför en mer uttömmande presentation redan nu. Dessa båda personer är Gustav
Park och Israel Ruong.
Gustav Park67 föddes i Arjeplog där föräldrarna var renskötare och han deltog
som ung i arbetet inom renskötseln. Han tog småskollärarexamen 1904 och arbetade
några år som nomadlärare innan han återvände till studierna, den här gången teologi,
och 1920 prästvigdes han. Samma år fick han anställning som komminister i Glommersträsk, och från 1927 och fram till sin pensionering 1955 var han kyrkoherde i
Stensele. Park fanns med i utkanten av samerörelsen under början av 1900-talet,
men tillhörde inte de mer framträdande aktörerna. Han gjorde sig känd i samepolitiska sammanhang för sitt engagemang rörande nomadskolorna, och på landsmötet 1918 var det han som höll inledningsanförandet i skolfrågan. Park blev på
allvar engagerad i samerörelsen på 1930-talet, han var redaktör för SET 1940-1960
66 Beach, Hugh (1981). Reindeer-Herd Management in Transition: The Case of Tuorpon
Saameby in Northern Sweden. Uppsala: Department of Cultural Anthropology, University of
Uppsala, 360-393.
67 9/3 1886-9/3 1968.
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och han kallade till och ledde landsmötena 1937 och 1948. Han var också den dri
vande kraften bakom bildandet av SSR 1950 och han var förbundets ordförande
1950-1960. Park var ledamot i 1919 års lappkommitté och deltog även som expert
vid överarbetningen av 1930 års lapputredning 1939-1944.68
Israel Ruong69 kom liksom Park från Arjeplog och växte upp i ett nybygge i fjäll
trakterna, men arbetade i unga år inom renskötseln innan han började studera. Han
tog folkskollärarexamen 1927 och arbetade fram till 1943 som lärare vid nomad
skolan i Jukkasjärvi. Från 1945 fram till sin pensionering 1968 arbetade Ruong som
nomadskolinspektör. Parallellt med sitt arbete som lärare studerade han vid Uppsala
universitet, och 1943 disputerade han på en avhandling om Pitesamiskan. Ruong var
docent i samiska språket och i samisk etnologi vid Uppsala universitet, och 1969
fick han professors namn. Det var framför allt Ruongs stora engagemang för den
samiska kulturen som förde in honom i samerörelsen. Han deltog i arbetet som ledde
fram till bildandet av SSR 1950, han var förbundets ordförande 1960-1967 och han
var redaktör för tidningen Samefolket 1960-1973. Ruong var även ledamot i 1957
års nomadskolutredning och deltog som expert i sameutredningen.70

D is p o s it io n

Studien inleds med en kort historisk översikt över samerörelsens och den svenska
samepolitikens utveckling under den första halvan av 1900-talet i Kapitel 2, och är
därefter tematiskt indelad. Kapitel 3 behandlar etablerandet av SSR och organi
sationens utveckling under perioden. I Kapitel 4 står den samiska kulturen i fokus
och det är främst utbildningsfrågan som diskuteras. De samiska rättigheterna till
land och vatten är ämnet för Kapitel 5. Detta belyses inledningsvis ur ett generellt
perspektiv, varefter frågan om vattenkraftens utbyggnad och naturvårdsfrågan dis
kuteras mer ingående. Kapitel 6 behandlar rennäringen och de förändringstendenser
som kom till uttryck inom denna under perioden. I Kapitel 7 diskuteras relationen
mellan lappväsendet och SSR, där kritiken av myndighetens roll och agerande har

68 Oscarsson, Erik-Oscar (1994b). ”Park, Gustav”. Svenskt Biografiskt Lexikon. Band 28.
Stockholm, 719-721; Oscarsson, Erik-Oscar (1993). ”‘En av gud utsänd’ - Gustav Park,
samernas store talesman”. Från bygd till vildmark 1993/94. Luleå: Luleå stiftsstyrelse, 99105; Oscarsson, Erik-Oscar (1999). ”Gustav Park - en kyrkoherdes ständiga kamp för samisk
rättvisa”. Försoning är ett sätt att börja om: Rapport från ett seminarium om försoningsprocessen mellan samer och kyrka och dess historiska bakgrund (red. Urban Råghall). Härnö
sand: Härnösands stift, 54-61; Oscarsson, Erik-Oscar (2000b). ”Gustav Park: färgstark och
mångkunnig”, Samiid Riikkasearvi-Samernas Riksförbund 1950-2000 - en pigg femtioåring.
Umeå: Samernas Riksförbund, 11-15.
69 26/5 1903 - 6/4 1986.
70 Thomasson, Lars (1999). ”Ruong, Israel”. Svenskt Biografiskt Lexikon. Band 30. Stockholm, 759-761; Norrländsk Uppslagsbok. Band 4. Umeå 1996, 28; Thomasson, Lars (2000a).
”Israel Ruongs motto: Diplomati och samverkan”. Sdmiid Riikkasearvi-Samernas Riks
förbund 1950-2000 - en pigg femtioåring. Umeå: Samernas Riksförbund, 16-21.
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en framskjuten position. Frågan om SSR som samernas representant står i fokus för
Kapitel 8. Där diskuteras huruvida förbundet kan ses som en företrädare för alla
samer eller om organisationen främst representerade renskötselnäringen. I det av
slutande Kapitel 9 samlas sedan trådarna upp, och en mer sammanhållen analys av
utvecklingen under perioden görs. Genom den tematiska uppläggningen av studien
finns vissa oundvikliga överlappningar mellan kapitlen för att tydliggöra resone
mangen. Målsättningen har dock varit att försöka begränsa dessa till ett minimum.
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2. S a m e r ö r e l s e n

o c h s v e n s k s a m e p o l i t i k f r a m t il l

1950

Det var omkring sekelskiftet. Nittiotalets entusiasmerande tidsanda med dess ide
ella och sociala strömningar av olika slag, som i städer och industrisamhällen
fängslat människornas intressen och sporrat till föreningsliv, började vid denna
tid att märkbart göra sig förnimbar även i obygderna. Den nya tidens idéer funno
mer eller mindre rotfäste även hos obygdsmänniskorna, bl. a. sameh, för att hos
dem mogna, slå ut och ge upphov till ett skönjbart, nyvaknat intresse för upplys
ning och kulturella framsteg.1

I Torkel Tomassons2 tillbakablick över den organiserade samerörelsens födelse vid
sekelskiftet 1900, fångas mycket av den dynamik och framtidstro som kom att
prägla den första vågen av politisk mobilisering bland samema i Sverige. Under de
kommande decennierna skulle dock denna framtidstro i stor utsträckning komma att
blekna, i ljuset av det motstånd och den oförståelse som de ledande sameföreträdarna mötte, och ersättas av bister realpolitisk verklighet. Utvecklingen gick lång
samt, bakslagen var många och svåra och de påtagliga framstegen få och små. Kon
stituerandet av SSR vid landsmötet i Jokkmokk 1950 var dock en tydlig signal om
att samerörelsen i Sverige gick in i ett nytt skede i sin utveckling. Den stundtals
intensiva kamp som hade bedrivits inom samerörelsen under ett halvt sekel för att få
gehör för samiska åsikter och för att samerna skulle tillerkänna ett större inflytande
över sin egen situation, hade tagit ett viktigt steg framåt. SSR:s bildande innebar
därför ett nytt kapitel i samerörelsens historia i Sverige, om än det långtifrån var det
första. Här skall en översiktlig bild ges av samerörelsens utveckling under den första

1SET 1926:3, 25.
2 10/4 1881 -7 /1 2 1940. Tomasson kom från en renskötarfamilj från Vilhelmina och deltog i
unga år i renskötseln. Han blev tidigt engagerad i samerörelsen och var 1904 med och bildade
den första samiska organisationen i Sverige, Lapparnes Centralförbund. Tomasson ville dock
utbilda sig och började därför 1906, vid 25 års ålder, läsa in en studentexamen. Denna tog han
1912 och skrev därefter in sig vid Uppsala universitet där han 1915 tog kansliexamen.
Tomassons målsättning med sin utbildning var att erhålla en tjänst som lappfogde, något han
dock aldrig lyckades med. Från 1922 arbetade han som landskanslist vid länsstyrelsen i Falun.
Tomasson var en av de drivande krafterna bakom samemas första landsmöte i Sverige som
hölls i Östersund i februari 1918 och senare samma år började han ge ut SET. Han förblev
redaktör för tidningen fram till sin död 1940. Tomasson ingick som en av de samiska leda
möterna i 1919 års lappkommitté. Se: Brev från Torkel Tomasson till Carl Lindhagen, sep
tember 1938. CLA, volym 46, SSA; SET 1940:4, 26; Dahlstedt, Helge (1965). ”Minnen och
människor från Vilhelmina”. Västerbotten 1965. Umeå: Västerbottens läns hembygdsförbund,
30-43; Norrländsk uppslagsbok. Band 4, 240; Tomasson, Torkel (1988). Några sägner, seder
och bruk, upptecknade efter lapparna i Asele- och Lycksele lappmark samt Herjedalen
sommaren 1917. Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet, 9-22. Det sistnämnda verket inne
håller en sammanställning av olika källor där Tomasson har berättat om sin uppväxt och
bakgrund, bland annat ingår det ovan nämnda brevet till Lindhagen där.
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halvan av 1900-talet. För att denna skall bli tydligare och mer förståelig, krävs det
inledningsvis att den svenska samepolitiken under perioden behandlas.

S a m e p o l i t i k b l i r ”l a p p s k a l l v a r a l a p p ” - p o l i t i k 3

Den svenska samepolitiken började få en tydligare inriktning och fasthet under
1800-talets sista decennier. Grundidéerna inom politikområdet baserades på ett kulturhierarkiskt synsätt, med rötter i rastänkande och socialdarwinistiska idéström
ningar, där den svenska kulturen betraktades som högre stående än den samiska.4
Medan den svenska historien framställdes som en successiv utveckling mot högre
stadier var bilden av samerna statisk, de betraktades som en grupp som inte utveck
lades eller som till och med var stadd i stagnation. Renskötseln kom att utgöra fokus
för samepolitiken, som inledningsvis helt knöts till och formades runt denna näring.
Genom de första renbeteslagarna 1886 och 1898 kodifierades det samiska nyttjandet
av markerna som hade långa historiska rötter. Lagstiftningen gav samernas tra
ditionella utnyttjande av markerna ett juridiskt stöd, men denna rätt knöts till ren
skötseln. Det var kring näringen som särlagstiftningen rörande samerna kretsade,
bevarandet av renskötseln som en samisk näring var målsättningen och även den
underliggande motiveringen för den politik som fördes. I renbeteslagarna fanns ännu
ingen definition av det samiska, av vilka som i lagstiftningens ögon var att räkna
som samer och som därmed hade rätt att utnyttja land och vatten, men innehållet i
lagstiftningen var starkt inriktad på renskötseln.
All renskötsel ansågs dock inte vara lika god. Den svenska samepolitiken var un
der en lång period nästan uteslutande inriktad på fjällsamerna och fjällrenskötseln,
medan skogs samerna förvisades till en ambivalent och perifer position inom politik
området. Det var fjällrenskötseln som präglade bilden av näringen och samisk kultur
i Sverige. Skogssamerna och deras renskötsel negligerades däremot i stor utsträck
ning inom samepolitiken. Runt sekelskiftet var synen på skogsrenskötseln mycket
negativ, den beskrevs som en försämrad variant av fjällrenskötseln. Skogssamerna
ansågs inte vårda sina renar vilka i stället tilläts att springa fritt, något som förorsa
kade skador och därmed ledde till konflikter med de bofasta. Anledningarna till
detta tillstånd inom skogsrenskötseln tillskrevs att skogssamerna i allt högre grad
blev bofasta och försökte kombinera renskötseln med jordbruksnäringen. Denna
kombination ansågs vara olämplig då den medförde en försämrad tillsyn av renarna.
Det förekom till och med diskussioner om att helt förbjuda skogsrenskötseln.
Det rörde sig här om en gränsdragningsprocess, där statsmakterna genom att sätta
ramarna för politikområdet även definierade vilka som skulle anses tillhöra den
3 Framställningen i denna del bygger, där inget annat anges, på: Lantto (2000b), passim;
Lundmark, Lennart, 63-159; Mörkenstam (1999b), 79-150.
4 Kritik har framförts rörande begreppet socialdarwinism, som anses ha använts för att be
teckna alltför skilda idéer och utan tillräckligt tydliga definitioner rörande begreppets inne
börd. Se: Jplle, Harald Dag (1998). ”Sosialdarwinisme som historisk forklaringsfaktor”.
Historisk Tidsskrift (Norge) 77(2), 197-208; Lundmark, Lennart, 11-17.
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samiska gruppen. Näring i kombination med livsstil var de avgörande komponen
terna, medan härstamningen endast var en nödvändig, men inte tillräcklig, grund
förutsättning. De samer som inte passade in i dessa ramar skulle assimileras in i den
svenska befolkningen. Den dominerande bilden av samerna fick även stå som en
symbol för ”den andre”, som skilde sig från det svenska och som därmed fick utgöra
en motbild. Till detta dög dock bara de nomadiserande fjällsamerna. Skogssamerna
hade överskridit dessa gränser och närmat sig svenskarna i sin livsstil vilket med
förde att de, till skillnad från fjällsamerna, inte kunde tjäna som en belysande mot
bild av ”den andre”. Skogssamen var därför, för att citera idéhistorikern Gunnar
Broberg, ”en oanvändbar och förkastlig hybrid.”5 Om skogssamerna hade en undan
skymd och utsatt position i svensk samepolitik och lagstiftning rörande samerna, var
de icke renskötande samerna länge helt utestängda. Under första halvan av 1900talet började de icke renskötande samerna successivt att uppmärksammas inom poli
tikområdet, men då snarast som en anomali och som en övergångsfas mellan det
samiska och det svenska. Den svenska samepolitiken präglades därför av två olika
linjer, dels en segregeringspolitik gentemot de renskötande samerna vilka i mesta
möjliga mån skulle isoleras från det omgivande samhället och bevaras som nomader,
dels en assimileringspolitik gentemot de samer som stod utanför renskötseln. Skogs
samerna befann sig i en besvärlig och svårdefinierbar mellanposition mellan dessa
båda grupper.
Samepolitiken fick sin form och sitt innehåll under inflytande av den rådande bil
den av det samiska under decennierna före sekelskiftet 1900. Renskötseln betrakta
des som en näring i förfall något som i viss utsträckning drabbade den bofasta be
folkningen, och samemas överlevnad som folk ansågs vara hotad på grund av kon
takterna med den högre stående svenska kulturen. För att motverka försämringen
inom rennäringen och samemas degenerering och framtida försvinnande växte det
fram en linje i den svenska samepolitiken vilken kom att benämnas ”lapp skall vara
lapp”-politiken. Vitalis Karnell, dåvarande kyrkoherde i Karesuando och sedermera
den första nomadskolinspektören, formulerade 1906 vad som kom att bli slagordet
för denna politik:
När en lapp eller lappska börjar spatsera i Stockholm i mer eller mindre vanställd
lappdräkt, när lapparna börja bilda föreningar och hafva sin egen tidning, när de
börja tillegna sig folkhögskolebildning, då är det totalt slut med dem som lappar
och då blifva de de eländigaste människor man gärna kan tänka sig. [—]
Däremot, om lappen blir på sina fjäll och lefver det lif han af ålder lefvat, hål
lande noggrann vård om sin hjord, brottande med faror och svårigheter, om han
förblir troget i den förening han genom dopet tillhör, om han lär sig hufvudsumman i kristendomsstyckena samt väl läsa, skrifva och räkna, då är han en man
för sig, en nyttig medborgare, en vacker syn för både Gud och människor. [—]
Gynna gärna lapparna på allt sätt i deras näring, gör dem till sedliga, nyktra och
nödtorftigt bildade människor, men låt dem icke läppja på civilisationen i öfrigt,

5 Broberg, Gunnar (1982). ”Lappkaravaner på villovägar. Antropologin och synen på samerna
fram mot sekelskiftet 1900”. Lychnos 1981-1982, 67.
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det blir i alla fall bara ett läppjande, men det har aldrig och skall aldrig bli till väl
signelse. Lapp skall lapp vara.6

Samerna skulle bevaras i äkta och genuin form, det vill säga som nomadiserande
renskötare, vars delaktighet i det svenska samhället skulle begränsas för att säker
ställa deras överlevnad som ett folk. De negativa verkningar som ansågs följa av
samernas kontakt med den högre svenska kulturen skulle motverkas genom att ren
skötarna i största möjliga mån isolerades från dessa kontakter. En segregerings
politik gentemot de renskötande samerna var därför en central linje i ”lapp skall vara
lapp”-idéerna. Det gällde att bevara eller alternativt återföra samerna till deras rätta
livsföring. Varför ansågs det då nödvändigt att bibehålla samerna som renskötare
och varför ansågs det allmänt att samernas överlevnad som folk var hotad? Dessa
båda frågor var intimt sammankopplade med varandra. Renskötseln sågs som den
naturliga näringen för samerna. De betraktades som predestinerade för renskötseln,
deras fysik och sinnelag gjorde dem olämpliga för andra yrken och näringar. Kopp
lingen mellan samen och renen beskrevs ibland nästan i termer av en sorts symbios:
”lappen kan ej reda sig utan renhjord, renen lika litet utan lapp”.7 Samer som slogs
ut från näringen ansågs därför dömda till undergång och det var endast genom att
bevara dem som renskötare som de skulle kunna skyddas. Det blev till ett axiom att
”renskötseln är det näringsfång, för vilket lapparna lämpa sig bäst, och tillika det
enda, som kan lända till ekonomiskt utnyttjande av de stora fjällområdena i rikets
nordligare delar”, och att de samer som lämnade detta liv skulle gå under.8
”Lapp skall vara lapp”-idéerna präglade samepolitiken under den första halvan av
1900-talet. Det konkreta innehållet i politiken baserades på den svenska uppfatt
ningen av vad samisk kultur och god renskötsel var. Målsättningen kan närmast
beskrivas som ett konserverande av samerna som nomadiserande renskötare, de
skulle frysas i ett idealt urtillstånd, där bilden av renskötseln byggde på en idylliserad svensk föreställning om näringen. Sitt kanske tydligaste uttryck fick dessa idéer i
nomadskolreformen 1913. Det var framför allt två problem denna reform avsåg att
lösa, dels att många samiska barn inte erhöll någon undervisning alls, dels att skapa
en skolform som var avpassad efter deras samiska natur. De samiska barnen fick vid
1900-talets början sin undervisning i en blandning av olika skolformer, bland dem
lappfolkskolor, vandrande kateketer och missionsskolor, men trots detta stod många
samiska barn helt utanför utbildningsväsendet. Dessutom var de fasta skolorna,
däribland missionsskolorna, internatskolor vilket betraktades som ett allvarligt pro
blem. Allt fler inflytelserika samekännare menade att samebarnens vistelse vid dessa
internatskolor under några år, då de bodde i ombonade hus, sov i bekväma sängar, åt
med kniv och gaffel sittandes vid bord, riskerade att ”ta lappen ur lappen”, det vill
6 ”Lapparna och civilisationen”. Dagny 1906, 47-48. Kursiverat av författaren.
7 Bergfors, Georg (1917). ”Kursen för utbildning av vandrande nomadlärare i Vittangi”. Från
bygd och vildmark 1917. Luleå: Luleå stiftsråd, 69.
8 1915 års sakkunnigas utlåtande rörande nomadskolorna, 18/6 1915. De sakkunnigas förslag
till ändringar i regler för lappmarks ecklesiastikverk, allmän motivering, 1. LNÖA, F VIILl,
HLA.
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säga göra samebarnen förvekligade och därigenom både oförmögna och ointresse
rade av det strävsamma och hårda livet som nomadiserande renskötare. En föränd
ring sågs därför som nödvändig. Att bibringa de samiska barnen ett visst minimimått
av utbildning ansågs behövligt, men frågan var hur detta skulle organiseras i prakti
ken för att undvika de risker som ansågs finnas i det rådande systemet.
Uppdraget att utreda frågan om undervisningen av samebarnen gick 1908 till bis
kopen i Luleå stift, Olof Bergqvist. Denne hade redan 1904, i samband med sin
installation som biskop, uttalat sin syn på undervisningen av samerna:
Hvad nomadlapparna angår, har erfarenheten givit vid handen, att det icke länder
dem till fromma, om man söker bibringa dem någon högre civilisation. De böra få
lära allt hvad de för sitt nomadiserande lif och sin renskötsel kunna hafva behof
af att veta samt blifva undervisade i kristendomens grundsanningar. Men att
drifva upp deras bokliga undervisning till det mått som i de fasta folkskolorna
meddelas, vore att påskynda stammens utdöende såsom nomader och nyttiga
samhällsmedlemmar.9

Bergqvist presenterade sitt betänkande 1909, som till sitt innehåll var starkt präglat
av ”lapp skall vara lapp”-synen. Han framhöll två målsättningar som centrala för
den nya skolform han presenterade: För det första skulle det vara en skola som om
fattade alla samiska barn, men endast samiska barn. Eftersom det endast var barnen
till renskötande fjällsamer, baserat på ”lapp skall vara lapp”-politikens definition av
det samiska, som innefattades, innebar det dock i realiteten att endast en minoritet av
de samiska barnen berördes. Barn till skogssamiska renskötare och till samer som
stod utanför renskötseln skulle gå i vanliga folkskolor. För det andra skulle skolan
organiseras på ett sätt som var förenligt med renskötarnas nomadiserande livsföring.
Denna målsättning var den överordnade av de två. Skolan skulle anpassas till den
samiska kulturen och det nomadiserande livet; skolåret skulle vara kortare, utbild
ningen mindre omfattande och levnadsförhållandena mer primitiva än i svenska
skolor. Målsättningen var att skapa en skola som var harmoniserad med de samiska
barnens karaktärsdrag och inriktad på att bevara dessa, utan att negativt påverka
barnens framtid som nomadiserande renskötare.10 Beslutet om inrättandet av nomad
skolan fattades av riksdagen 1913 och skolan genomgick vissa reformer 1916 och
1925, men de huvudsakliga målen och skolans organisation förblev desamma.
I övrig lagstiftning rörande samefrågan fick ”lapp skall vara lapp”-idéerna inte ett
lika tydligt uttalat genomslag, om än de starkt påverkade politikens inriktning. En ny
renbeteslag infördes 1928, en lag som skulle få djupgående effekter för samerna,
effekter som ytterligare förstärktes av att den inte ersattes med ny lagstiftning förrän
1971. I korthet byggde 1928 års renbeteslag delvis på sina föregångare, men inne
höll även ett par viktiga nyheter. För det första infördes nu för första gången en
9 Bergqvist, Olof (1904). Herdabref till Prästerskapet och Läroverkslärarne i Luleå stift.
Luleå, 18.
10 Bergqvist, Olof (1909). Förslag till omorganisation a f lappskoleväsendet. Stockholm:
Ruuth.
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definition av vilka som omfattades av bestämmelserna i renbeteslagstiftningen, det
vill säga vilka som var renskötselberättigade och vilka som hade rätt att utnyttja
denna och de övriga rättigheter rörande till exempel jakt och fiske som var knutna
till den. Genom denna definition delades samerna upp i två separata kategorier, dels
de renskötande som inkluderades i det samiska, dels de icke renskötande som nu
tydligt exkluderades från denna kontext. De samiska kvinnorna hade dessutom en
extra utsatt position, eftersom en kvinna med renskötselrätt förlorade denna om hon
gifte sig med en man som saknade denna rätt. För en man med renskötselrätt innebar
däremot ett giftermål med en kvinna som saknade denna rätt att hon erhöll hans
status enligt lagstiftningen. För samerna medförde 1928 års renbeteslag en tydlig
och djupgående splittring av gruppen, mellan de med rättigheter och de utan. Effek
terna har av Israel Ruong beskrivits som en ”hård kategoriklyvning av same
folket”.11
Den nya renbeteslagen innebar dessutom en förstärkt administrativ kontroll av
näringen, en kontroll som framför allt låg hos den myndighet som hade ansvaret för
att handha samefrågor på regional och lokal nivå i Norrbotten, Västerbotten och
Jämtland: lappväsendet. Myndigheten låg organisatoriskt under länsstyrelserna i
respektive län, och kom till i samband med att samepolitiken började få sin form
under slutet av 1800-talet. Verksamheten leddes av en lappfogde. Den första lapp
fogdetjänsten inrättades i Jämtland 1885, och följdes av motsvarande tjänster i Norr
botten och Västerbotten 1890 respektive 1896. Separata instruktioner utfärdades för
lappfogdarna i de tre länen, men deras huvudsakliga arbetsuppgifter var desamma.
Adolf Suwe, den förste tjänsteinnehavaren i Jämtland, sammanfattade dessa 1885:
Lappfogden skulle ”vaka öfver helgden af gällande lagbud rörande renskötseln m.
m. Samt dels bibringa lapparne och de bofasta kännedom om hvarderas rättigheter
och skyldigheter, dels ock i öfrigt verka för ett godt förhållande emellan bofasta och
lappar”.12
Den medlande funktion som beskrevs i lappfogdarnas arbetsuppgifter var dock
skenbar, myndigheten utvecklades allt mer mot kontrollerande och övervakande
uppgifter något som blev allt tydligare under början av 1900-talet. Ytterligare två
lappfogdetjänster inrättades i Norrbotten, 1916 respektive 1932, eftersom länet var
ett alltför stort område för en ensam tjänsteman, och lappfogdarnas ansvarsområden
i länet fördelades på tre olika lappfogdedistrikt. Den direkta övervakningen av sa
merna ute i fält var trots detta näst intill omöjlig för lappfogdarna att kunna upprätt
hålla på grund av de stora geografiska områden det rörde sig om. En underordnad
tjänstekategori inrättades därför inom lappväsendet: lapptillsynsmännen.13 Dessa
hade som huvudsaklig uppgift att utöva direkt kontroll över renskötseln ute i fält för
att komplettera lappfogdarna i deras arbete. De första tillsynsmännen i Norrbotten
tillsattes 1913, Västerbotten fick sina första året därpå, medan det dröjde fram till
1937 innan lapptillsynsmän tillsattes i Jämtland. Därmed framstod den övervakande
inriktningen på lappväsendets arbetsuppgifter allt tydligare. Ytterligare en tjänste
11 Ruong, Israel (1982a). Samerna i historien och nutiden. Stockholm: BonnierFakta, 181.
12 1885 års berättelse om Lappförhållena inom länet skriven av lappfogde Adolf Suwe, 16/11
1885. LJA, B 11:1, ÖLA.
13 Fram till omkring 1944 benämndes dessa tjänstemän lapptillsyningsmän.
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kategori tillkom inom myndigheten från 1925 när en lappfogdeassistent tillsattes i
Norrbotten. Detta var en tjänstekategori mellan lappfogdarna och lapptillsynsmännen, som bland annat skulle biträda vid det löpande arbetet på lappfogdarnas
kansli och som vid sjukdomar och tjänstledigheter kunde vikariera på lappfogde
posten. Lappfogdeassistenttjänster inrättades även i Jämtland och i Västerbotten,
1939 respektive 1957.
Väldigt tidigt började lappfogdarna att betraktas som centrala tjänstemän av läns
styrelserna, tjänstemän som starkt underlättade arbetet med och överblicken över
samefrågan. Redan fem år efter tillsättandet av den första lappfogden i Jämtland
karaktäriserade till exempel länsstyrelsen denne som ”en alldeles oumbärlig tjensteman, om någon reda och ordning skall kunna upprätthållas i fjällen och de trakter
lapparne besöka”.14 Lappväsendet fick redan från starten en mycket stark maktpo
sition gentemot samema, en maktposition som kan delas upp i två separata delar,
verkställandet av samepolitiken och utformningen av denna politik. Den uppenbara
grunden till myndighetens maktställning låg i dess roll som beslutsfattare på regio
nal nivå i samiska frågor. Det var framför allt på renskötselns område som lapp
väsendets starka ställning var framträdande, men också i andra frågor, som till ex
empel rörande samisk fattigvård och beskattningen av renskötare, spelade myndig
heten en tongivande roll. Lappväsendet var den instans som, på regional och lokal
nivå, skulle verkställa de samepolitiska beslut som fattats av statsmakterna på cen
tral nivå. Detta innebar också att lappväsendet i stor utsträckning hade tolknings
företräde i dessa frågor. Myndighetens syn på hur lagar, förordningar och beslut
skulle tolkas var med andra ord dominerande. Detta tolkningsföreträde ifrågasattes i
olika sammanhang av samiska företrädare, men den starka och etablerade position
myndigheten hade i samefrågor gjorde att samerna hade svårt att få gehör för sådana
synpunkter.
Den andra delen av lappväsendets maktposition var dess roll i utformningen av
samepolitiken. Lappfogdarna fick, redan från inrättandet av myndigheten, en fram
trädande position på detta område. Lappväsendet var en självklar remissinstans
ifråga om samepolitiska åtgärder och fick under 1900-talet allt mer rollen som
expertinstans i dessa frågor. Lapptjänstemän deltog i olika utredningar i egenskaper
av experter på samefrågor. Genom lappväsendets starka position kunde myndigheten
i stor utsträckning påverka den konkreta utformningen av olika lagförslag och andra
samepolitiska åtgärder. En eller flera lappfogdar deltog först i utredningsarbetet,
lappfogdarna fick därefter lämna remissyttranden varefter det slutligen låg på deras
bord att genomföra besluten. Lapptjänstemännen tog även egna initiativ i olika frå
gor. Myndighetens starka position i fråga om verkställandet av de samepolitiska
åtgärderna kombinerades således med att lappväsendet även påverkade utform
ningen av dessa åtgärder. Detta gav de enskilda lapptjänstemännen ett mycket stort
inflytande på den svenska samepolitiken, från idé till genomförande.
För samerörelsen fungerade lappväsendet som något av ett rött skynke, både vad
gällde myndighetens agerande i olika frågor och dess blotta existens som en närmast
kolonial kontrollinstans gentemot samerna. Det var denna myndighet som kom att
14 Bidrag till Sveriges officiella statistik. H) Kungl. May.ts Befallningshajvandes
femårsberättelser. Ny följd 7. Åren 1886-1890 Jemtlands län. Stockholm 1893, 8.
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bli huvudantagonisten för 1900-talets framväxande samerörelse. Lappväsendet
fungerade dessutom länge som ett hinder för samerörelsen att nå fram med och få
gehör för sina åsikter och krav, trots att de samiska företrädarna nästan aldrig vände
sig direkt till denna instans. När samer vände sig till regering eller riksdag i olika
frågor av mer eller mindre betydelsefull natur, fick lapptjänstemännen i stort sett i
samtliga fall yttra sig i frågan. Genom sin position kunde lappväsendet blockera
många samiska framstötar till centralmakten och därmed även förhindra och fördröja
eventuella reformer, en möjlighet som också utnyttjades vid ett flertal tillfällen. Från
centralt håll betraktades dessutom lapptjänstemännen på många sätt som samernas
företrädare, och det ansågs naturligt att samerna skulle gå via ”sina” tjänstemän med
eventuella krav. Fram till efterkrigstiden motarbetade lappväsendet aktivt den poli
tiska mobiliseringen bland samerna. Lapptjänstemännen försökte på olika sätt
undergräva de ledande sameföreträdarnas ställning och auktoritet och olika samegrupper spelades ut mot varandra.
Efter andra världskrigets slut, och det därpå följande bildandet av Förenta
Nationerna (FN), förändrades den internationella situationen rörande behandlingen
av minoriteter. Liksom sin föregångare Nationernas Förbund (NF) ägnade FN stor
uppmärksamhet åt minoritetsfrågor. NF hade strävat efter att värna om minoriteters
rättigheter och hade även en paragraf i sina stadgar som specifikt berörde urbefolk
ningar. I FN skulle denna fråga få en än större tyngd, något som successivt skulle
visa sig under de följande decennierna, en utveckling som även skulle komma att
påverka den svenska samepolitiken.15 Andra världskriget hade förts mot den nazis
tiska rasläran och för mänskliga rättigheter, och det rasmässiga tänkandet som hade
dominerat i statsmakternas behandling av samefrågan hade därmed förlorat sin legi
timitet i ett internationellt perspektiv. Detta ledde inte till några omedelbara föränd
ringar av den svenska samepolitiken, men det öppnade upp nya möjligheter för sa
merna att agera politiskt och försvårade för statsmakterna att som tidigare negligera
de åsikter och krav som fördes fram. Politikens inriktning på renskötseln kvarstod
dock oförändrad trots det förändrade tidsläget.

15 Urbefolkningsfrågor har fått en allt mer framträdande roll i FN:s verksamhet efter
undersökningsperiodens slut, och organisationen utgör en av de viktigaste arenorna där
urbefolkningsgrupper arbetar för att stärka sina rättigheter. FN har under många års tid arbetat
med att ta fram en resolution rörande urbefolkningar, och har även förklarat 1995-2004 som
urbefolkningarnas årtionde. År 2000 inrättades ”Permanent Forum for Indigenous Issues” för
att möjliggöra ett mer kontinuerligt arbete på detta område. Den nuvarande ordföranden för
detta forum är Ole Henrik Magga, tidigare president för sametinget i Norge. Se till exempel:
Sf 2003:9, 4-7.
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Samepolitikens inriktning på renskötseln satte med nödvändighet även sin prägel på
samerörelsen. En första våg av politisk mobilisering inleddes bland samerna i
Västerbotten omkring sekelskiftet 1900, och det var föreskrifterna i 1898 års ren
beteslag som de inledningsvis vände sig emot. Under de följande åren växte aktivi
teten och kom att omfatta samerna i större delen av Västerbotten och berörde även
samerna i Jämtland och södra Norrbotten, samtidigt som även kraven kom att för
ändras och utvidgas. I samband med att Elsa Laula17 trädde fram som ledare för
samerna breddades argumentationen från att tidigare främst ha berört renskötseln till
att bli mer uttalade krav rörande samerna som grupp. Nu framfördes anspråk på att
all mark ovanför odlingsgränsen skulle tillerkännas samerna med äganderätt och att
de där skulle ha rätt att bedriva den näring de själva bestämde. Detta motiverades
med att samerna hade äldre hävd till dessa marker än den svenska befolkningen.
Denna våg av samisk mobilisering kulminerade 1904-1905 när de första samiska
organisationerna i Sverige bildades. En samisk riksorganisation, Lapparnes
Centralförbund, bildades 1904, och följdes av fem samiska lokalorganisationer, fyra
i Västerbotten och en i Jämtland, under 1904-1905. I en skrift som gavs ut 1904
propagerade Laula för att samerna skulle sluta upp bakom de nystartade samiska
organisationerna:
Till Eder, I unga män och kvinnor, vill jag säga ett ord. Vårt folks framtid ligger i
Edra händer. Med Eder kraft skall vårt folk och land vidmakthållas. Sky inga um
bäranden när det gäller vårt folk och vårt påtänkta föreningsband! Medlet, hvar
med vår stam skall upplyftas, finnes i den utstakade vägen, och en gång funnen,
beträdd och trampad, skall mödan ingalunda blifva fruktlös. Därföre, fram, I brö
der och systrar från Jemtland, Vester- och Norrbotten, upp att verka för de ned
tryckta; tillägnen Eder all den bildning, som I kunnen få, stöd de svaga i kampen
för tillvaron och tänk på vårt framtidsmål! [—]

16 Framställningen i denna del bygger, där inget annat anges, på: Lantto (2000b), passim;
Lantto, Patrik (2000c). ”Torkel Thomasson: föregångsman och visionär”, Sämiid
Riikkasearvi-Samemas Riksförbund 1950-2000 - en pigg femtioåring. Umeå, 6-10;
Oscarsson, Erik-Oscar (2000a). ”De första stapplande stegen”. Sämiid Riikkasearvi-Samemas
Riksförbund 1950-2000 - en pigg femtioåring. Umeå: Samernas Riksförbund, 3-5; Oscarsson
(2000b), 11-15. För mer omfattande käll- och litteraturhänvisningar rörande samerörelsens
utveckling under perioden, se: Lantto (2000b), 391-424.
17 29/11 1877 - 22/7 1931. Laula var född i Dikanäs och hennes far hade tidigare varit ren
skötare i Vilhelmina. Hennes första inträde på den samepolitiska arenan tycks ha skett 1903,
när hon reste ner till Stockholm för att försöka utverka understöd till nödlidande samer. Pa
rallellt med sitt politiska engagemang för samerna utbildade sig Laula till barnmorska i början
på 1900-talet. Se: Lundmark, Bo (1978). ”Elsa Laula - Vilhelmina-samiskan som blev sitt
folks sändebud”. Västerbotten 1978. Umeå: Västerbottens läns hembygdsförbund, 210-212;
Oscarsson (2000a), 4-5; Stien, Laila (1976). ”Elsa Laula Renberg - en samisk foregangskvinne”. Ottar nr 88, 18-25; Västerbottens-Kuriren 23/4 1904; Julnummer 1904, 11.
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Med dessa maningsord till Eder, bröder och systrar, slutar jag dessa ord. Låt nu
handlingarne kraftigt åtfölja dessa ord af mig, framlagda i en tid, då lappens
framtid synes hotad från alla sidor, och hans rätt till den jord, hvartill vi alla födts
att söka vårt uppehälle, bestridd.18

En tidning började också ges ut, Lapparnes Egen Tidning (LET), med Torkel
Tomasson som redaktör. Även samerna i södra Norrbotten hade visat intresse för
aktiviteten i Västerbotten, men där bildades inga föreningar vid den här tidpunkten.
Efter 1905 gick dock samerörelsen in i en långvarig nedgångsperiod, vars huvud
orsaker tycks ha varit ekonomiska svårigheter, inre splittring och det starka motstånd
samerna mötte. Centralförbundet, tidningen och de flesta av lokalföreningarna lades
ner.
Samerörelsen vaknade till nytt liv ett drygt decennium senare, sannolikt delvis in
spirerad av de starka nationella strömningarna i Europa. Samerna i Norge arrange
rade 1917 det första samiska landsmötet i Trondheim, och ett 20-tal samer från den
svenska sidan deltog vid mötet som kom att tjäna som en viktig inspirationskälla för
samerna i Sverige. Samma år skulle också en proposition till revidering av 1898 års
renbeteslag diskuteras i riksdagen, en proposition som i stor utsträckning byggde på
”lapp skall vara lapp”-idéerna och där bland annat ett förbud för renskötare att inne
ha fast bostad diskuterades. Många samer ställde sig kritiska till förslagen i propo
sitionen och till att ingen hänsyn hade tagits till deras åsikter i dessa frågor. För att
kunna förhindra att lagstiftningen infördes var det centralt att samerna agerade, och
återigen var det samerna i Västerbotten som tog initiativ till en aktion. Två av de
mest framträdande sameföreträdarna vid den här tidpunkten, Torkel Tomasson och
Andreas Wilks19, agerade för att samerna skulle ges möjlighet att grundligt diskutera
propositionen innan den antogs av riksdagen. De fick stöd av ett antal riksdags
ledamöter, och riksdagens beslut blev därför att endast anta en begränsad del av
propositionen, medan de övriga delarna sköts upp i avvaktan på att samerna skulle
ges möjlighet att samlas för att ta ställning till dessa frågor.
Året därpå, i februari 1918, samlades över 200 samer i Östersund för det första
samiska landsmötet i Sverige. Mötet kom att få stor betydelse, inte minst symbo
liskt, men även rent konkret. Gustav Park framträdde under landsmötet för första
gången på allvar som en samisk ledare att räkna med, hans skarpa vidräkning med
18 Laula, Elsa (1904). Inför lif eller död? Sanningsord i de lappska förhållandena. Stockholm,
29-30.
19 30/11 1884 - 12/11 1953. Wilks föddes i Dikanäs i en renskötarfamilj, men familjen över
gav näringen när han var tonåring. Han blev tidigt en av de ledande sameföreträdarna i
Västerbotten, och var ordförande för Fatmomakke sameförening 1913-1948. Wilks deltog vid
det samiska landsmötet i Trondheim 1917, och var ordförande vid det första samiska lands
mötet i Sverige i Östersund 1918. Han genomgick en religiös omvändelse 1915 och enga
gerade sig i Frälsningsarméns verksamhet. Wilks gjorde även viktiga insatser för den samiska
slöjden. Se: Egberg, Erik (1949). Med tvåfaldigt uppdrag: Fjällmissionären Andreas Wilks
levnadshistoria. Stockholm: Frälsningsarméns handelsdepartement; Hallencreutz, Carl
Fredrik, Lindin, Leif & Rydving, Håkan (1983). Andreas Wilks - samepolitiker och Salva
tionist. Umeå: Västerbottens läns hembygdsförening.
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nomadskolan rönte stor uppmärksamhet. Under tiden närmast före och efter landsmötet återupptogs aktiviteten på lokal nivå med förnyad styrka, och inte mindre än
nio samiska lokalföreningar var aktiva 1920, i södra Norrbotten, Västerbotten och
Jämtland. Tomasson började efter landsmötet att ge ut en ny samisk tidning, Same
folkets Egen Tidning (SET), som kom ut med ett första provnummer 1918 och där
efter kvartalsvis. Dessutom hade landsmötet även beslutat att återigen försöka eta
blera en samisk riksorganisation, Lapparnas Centralförbund.
Även denna våg av mobilisering kom dock att mattas av efter några år, något som
tydligt visade de problem samerörelsen hade att bibehålla ett långsiktigt engage
mang. Centralförbundet lyckades aldrig skapa en ekonomisk grund för sitt arbete
och lades ner 1923, utan att egentligen ha bedrivit någon verksamhet. Även på lokal
nivå minskade engagemanget, och ett flertal av lokalorganisationerna upphörde med
sin verksamhet under 1920-talet. Tomasson fortsatte dock utgivningen av SET trots
motgångarna, och tidningen kom att fungera som en viktig förbindelselänk mellan
samerna i olika områden och bidrog sannolikt till att aktiviteten inte dog ut helt trots
att samerörelsen förde en tynande tillvaro under 1920-talet. Den låga aktivitetsnivån
inom samerörelsen blev påtaglig när riksdagen 1928 fattade beslut om en ny ren
beteslag, en lag som inledningsvis möttes av mycket begränsade samiska reaktioner.
Detta skulle dock komma att ändra sig.
När den politiska mobiliseringen bland samerna återigen tog fart var det för första
gången inte samerna i Västerbotten som tog initiativet, och det var heller inte samepolitiken och renbeteslagstiftningen som nu utgjorde de främsta måltavlorna för
protesterna utan lappväsendet. Myndigheten hade även tidigare kritiserats från sa
miskt håll, men att lappväsendet från 1920-talet blev något av huvudmotståndare för
samerörelsen hade sin grund i 1919 års renbeteskonvention med Norge. Konven
tionen reglerade den gränsöverskridande renskötseln mellan Sverige och Norge, och
en av de mest påtagliga effekterna var en kraftig begränsning av det renantal som de
fyra nordligaste lappbyarna i Sverige tilläts föra över för sommarbetning i Norge. En
följd av detta var att antalet renar och renskötare i dessa byar med nödvändighet
behövde minskas före 1923, när konventionen skulle träda i kraft. Omedelbart efter
undertecknandet 1919 inleddes därför en process av övertalningar, påtryckningar
och tvång för att förmå renskötare att flytta söderut med sina renhjordar. Dessa
tvångsförflyttningar skedde inledningsvis inom Norrbottens gränser, men senare
skulle nordsamer även komma att förflyttas till de sydligare länen.
Tvångsförflyttningarna fick effekter i alla mottagande områden, och givetvis även
i de lappbyar varifrån renskötarna flyttade, men mest uttalade och djupgående blev
effekterna i Arjeplogsområdet. Inflyttningen av nordsamer innebar att olika samiska
kulturer och språk möttes, och inte minst att två olika renskötselmetoder kolliderade.
I Arjeplog bedrev samerna en mer intensivt betonad renskötsel, med mindre ren
hjordar och mer noggrann bevakning. De inflyttande samerna bedrev däremot en
mer extensiv renskötsel, med större och mer frigående renhjordar där bevakningen
mer sköttes från kanterna. Dessa två former av renskötsel var inte möjliga att kom
binera inom ett begränsat område, och följden blev en oordning inom näringen där
framför allt Arjeplogssamerna upplevde sig som förfördelade och drabbade. Gustav
Park, som själv kom från Arjeplog, blev snart engagerad i frågan. Trots flera hän
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vändelser till länsmyndigheterna om missförhållandena agerade de inte, och tonen
mellan Gustav Park och lappväsendet hårdnade successivt på grund av detta.
Under 1930-talet ökade aktiviteten åter inom samerörelsen och situationen i
Arjeplog, en ökad kritik av lappväsendet och ett växande missnöje med 1928 års
renbeteslag var bidragande orsaker till detta. Efter en längre periods aktivitet bland
samerna lokalt, där en rad olika opinionsmöten hölls runt om i de tre länen, reste en
samisk deputation 1933 ner till Stockholm för att framföra samiska krav på en rad
olika punkter. Denna så kallade lappdeputation var resultatet av en bred lokal mobi
lisering och ett mycket påtagligt tecken på ett nytt engagemang bland samerna med
Tomasson och Park som ledande språkrör. Året därpå fick deputationen dessutom
stöd för sina krav av ett samemöte i Kiruna, något som innebar att samerna i norra
Norrbotten för första gången aktivt började engagera sig i samerörelsen. Aktiviteten
bibehölls under de följande åren och utmynnade 1937 i ett nytt landsmöte, som
denna gång hölls i Arvidsjaur. På landsmötet framträdde två saker tydligt, dels den
fortsatt starka konflikten mellan Park och lappväsendet, dels att Park nu alltmer
uttalat tagit över som ensam dominerande ledare inom samerörelsen eftersom
Tomasson i allt högre utsträckning präglades av sjuklighet och inte ens kunde delta
vid mötet. Ett av besluten som fattades av landsmötet var att en interimsstyrelse
skulle tillsättas, där bland andra Park och Tomasson ingick. Denna hade till uppgift
att arbeta fram ett förslag till stadga för en samisk riksorganisation och att stå som
inbjudare till ett nytt landsmöte där denna riksorganisation skulle konstitueras.
Landsmötet 1937 blev dock kulmen på denna våg av mobilisering, efter detta gick
samerörelsen åter in i en mer passiv period. Den interimsstyrelse som tillsattes tycks
inte ha bedrivit någon egentlig verksamhet och upplöstes efter några år utan att nå
got nytt landsmöte hade arrangerats. Än en gång demonstrerades därmed de svårig
heter samerörelsen hade att bygga upp en riksorganisation och skapa en långsiktig
het i sin verksamhet.
Torkel Tomasson dog 1940 och ansvaret för utgivandet av SET togs då över av
Park. Under krigsåren var situationen relativt lugn på den samepolitiska fronten,
men en viss ökad aktivitet kunde åter skönjas. Samernas Folkhögskola inledde sin
verksamhet 1942, något som Park såg som ett mycket positivt steg för samerna och
för samerörelsen, och 1945 bildades Same Ätnam (SÄ) av samer och intresserade
samevänner. Antalet samiska lokalorganisationer ökade återigen och nu bildades
dessutom flera i norra Norrbotten. Mot slutet av kriget ökade aktiviteten ytterligare.
En samisk deputation reste ner till Stockholm 1945 för att inför regeringen presen
tera en rad olika samiska krav, och i likhet med deputationen på 1930-talet var detta
en stark samisk manifestation som rönte stor uppmärksamhet. Två år senare presen
terades ett utredningsbetänkande som fick en stor effekt för samerörelsen. Betän
kandet lämnades av 1946 års köttbesiktningskommitté och var på ytan ett relativt
oansenligt förslag till reformering av renslakten. Gustav Park och en rad andra sa
mer reagerade dock mycket starkt mot förslagen i betänkandet, som de menade
skulle utgöra allvarliga hot mot renskötselns framtid om de genomfördes. Dessutom
menade de att betänkandet uppvisade en stor okunskap om och oförståelse för sa
miska traditioner. På eget bevåg sammankallade Park därför till ett nytt landsmöte i
Arvidsjaur 1948, där utredningsbetänkandet diskuterades ingående. En kortsiktig
följd av landsmötet blev att förslaget till reformering av renslakten inte genom
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fördes, medan en mer långsiktig var att den process som 1950 utmynnade i bildandet
av SSR nu inleddes.
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3. E n

sa m e r ö r e l se

på

fr a m m a r sc h

Den natten brann lampan i stora salen i Stensele prästgård särskilt länge. När den
släcktes fram på morgontimmarna var det som punkt efter en historisk natt. Fem
män hade träffats - ett möte lika betydelsefullt för samerna som de tre storas
rådslag på Jalta år 1945 var för folket i det sargade Europa. Men nu var det hösten
1948. Det första stora steget mot förverkligandet av den lapska föreningstanken
hade tagits. De fem männen, Gustav Park, Lennart Wallmark, Arvid Kaddik,
Israel Ruong och Nils Petter Stenberg, hade under de nattliga timmarna diskuterat
stadgarna för det som så småningom skulle bli Svenska Samemas Riksförbund,
S.S.R.1

Olle Anderssons tillbakablick på arbetet inför bildandet av SSR, tio år efter förbun
dets konstituerande möte i Jokkmokk, saknade inte dramatiska inslag. Den fångade
även den stora betydelsen av planeringsmötet i Gustav Parks hem i Stensele, där
grunden för den första samiska riksorganisationen i Sverige lades. Om än jämförel
sen med Jaltamötet kan tyckas något stark, kom mötet i prästgården att få stor bety
delse för samerörelsen och för samerna.
Landsmötet 1948 hade beslutat att tillsätta ett arbetsutskott, bestående av Park,
Wallmark och Kaddik, som fram till nästa landsmöte skulle agera för att tillvarata
samernas intressen. Det var detta arbetsutskott, förstärkt med Ruong och Stenberg,
som samlades i Parks hem för att dra upp riktlinjerna för en samisk riksorganisation.
Det hastig sammankallade landsmötet hade tydligt belyst problematiken med att
samerna saknade en sådan organisation. Att sammankalla ett landsmöte varje gång
en fråga av större vikt för samerna dök upp var i längden inte en hållbar strategi. Om
samerna på allvar skulle kunna få ett inflytande över sin situation, om de på allvar
skulle kunna starta en dialog med statsmakterna och regelbundet kommunicera via
officiella kanaler, krävdes det en samisk riksorganisation. Park hade under 1940talet ställt sig tveksam till möjligheterna att framgångsrikt förverkliga sådana planer,
inte minst på grund av att sameföreningarna enligt hans mening var alltför få och
små för att bära upp en riksorganisation. Utvecklingen visade nu dock att det var
nödvändigt att göra ett försök, samtidigt som sameföreningamas svaghet inte längre
behövde utgöra ett avgörande hinder. Bildandet av Norske Reindriftsamers Lands forbund/Norgga Boazosâpmelaccaid Riikkasearvi (NRL) 1947 hade pekat ut en
alternativ väg. NRL, som enbart baserades på de renskötande samerna i Norge, hade
fått Park att uppmärksamma lappbyarnas betydelse. Dessa var fasta enheter bland de
1 Östersunds-Posten 9/3 1960. Det var en påtaglig dominans från södra Norrbotten vid plane
ringsmötet. Park och Ruong kom båda från Arjeplog, om än de nu hade sina verksamheter på
annat håll. Från Arjeplog kom också Arvid Kaddik, nomadpredikant med ansvar för södra
Norrbotten, som var aktiv inom Same Ätnam och Arjepologs sameförening, medan Nils
Petter Stenberg var ordningsman i Västra Kikkejaurs lappby i Arvidsjaur. Lennart Wallmark,
präst från Västerbotten och den förste rektorn vid Samemas Folkhögskola, var den ende som
inte kom från södra Norrbotten och tillika den enda icke-samen i sällskapet.
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renskötande samerna, enheter som skulle komma att finnas kvar så länge renskötsel
bedrevs. De utgjorde därför ideala och stabila byggstenar för en framtida samisk
riksorganisation. När inbjudningar sedermera sändes ut till det konstituerande
landsmötet 1950, riktades dessa därför till både sameföreningarna och lappbyarna.2
Per Idivuoma, som tillhörde Lainiovuoma lappby i Karesuando, har beskrivit
1950-talet som ett ”barndomsdecennium” för SSR,3 och på många sätt var det så.
Förbundets inträde på den samepolitiska arenan förändrade förutsättningarna för
samerörelsen, om än den tidigare utvecklingens betydelse inte negligerades. SSR:s
historiska rötter till samerörelsen under den första halvan av 1900-talet lyftes till
exempel fram av Park vid olika tillfällen. Han betonade betydelsen av det arbete
som bedrivits under de föregående decennierna och hyllade Torkel Tomasson och
andra ”efterfölj ans värda banbrytare före oss”, som genom sitt engagemang hade fört
samerörelsen framåt. Som en symbolisk hyllning till samerörelsens rötter förlädes
dessutom 1958 års landsmöte till Östersund, för att uppmärksamma 40-årsjubileet
för det första samiska landsmötet i Sverige som hade hållits där 1918.4 Vissa frågor
stod dock inte lika tydligt på dagordningen. Frågan om benämningen lapp eller same
skulle användas, som Torkel Tomasson hade tryckt hårt på som en viktig symbolisk
fråga, var till exempel inte lika aktuell under perioden. Det fanns en glidning i hur
benämningarna användes inom samerörelsen och i en artikel i SET 1960 framhöll
Lars Thomasson att han inte såg frågan som så central.5 Vid undersökningsperioden
slut började den dock åter få en större relevans, 1963 börjar till exempel förbundet
benämna lappbyarna som samebyar. Troligen var det symbolvärdet i frågan som
medförde att den återigen uppmärksammades.
Sameföreningarna hade tidigare framskymtat med viss oregelbundenhet i SET
och deras antal var i regel begränsat.6 Under undersökningsperioden kom dock ett
större antal föreningar än tidigare att synas i tidningens spalter, och dessutom på ett
mer regelbundet sätt. Åtminstone fjorton olika sameföreningar var aktiva under
perioden, de flesta under hela eller större delen av den. Det stora flertalet av dessa
hade varit verksamma under hela 1940-talet eller bildats under decenniet, men det
fanns även ett par riktiga åldermän i församlingen. Under perioden jubilerade de två
äldsta föreningarna, Fatmomakke firade sitt 50-årsjubileum 1954 och FrostvikenHotagen sitt 40-årsjubileum 1959. Den geografiska spridingen på föreningarna var
stor och omfattade hela det samiska området, dessutom fanns en sameförening,
2 Lantto (2000b), 260-265.
3 Idivuoma, 74.
4 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1958. Umeå: Svenska Samernas
Riksförbund, 1958, 2-4 (citat s. 4). Se även: Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds
landsmöte 1961. Umeå: Svenska Samernas Riksförbund, 1961, 1; Park, Gustav (1957).
”Samernas organisationssträvanden i Sverige”. Sämiid dilit. Föredrag vid Den nordiska
samekonferensen, Jokkmokk, 1953 (red. Kalle Nickul, Asbjörn Nesheim & Israel Ruong).
Oslo, 201-218.
5 SET 1960:12, 185; Lantto (2000b), 108. För en diskussion kring betydelsen för en ur
befolkning att få den egna benämningen av sig själva etablerad och accepterad, se: Trenter,
Cecilia (2000). ”’And now - imagine she’s white’ - postkolonial historieskrivning”. Makten
över minnet: Historiekultur iförändring (red. Peter Aronsson). Lund: Studentlitteratur, 55-57.
6 Lantto (2000b), 62-63, 101, 104, 145-146, 190, 236.
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åtminstone under delar av perioden, i Stockholm. De flesta av föreningarna var
medlemmar i SSR.7
Genom tillkomsten av förbundet uppmärksammades dock sameföreningamas ar
bete med och betydelse för den politiska mobiliseringen mindre än tidigare. Det var
främst föreningarnas lokala engagemang och deras betydelse för kulturella frågor
som stod i fokus för rapporteringen i SET. Bland annat var flera av sameföreningarna med och arrangerade olika folkbildningskurser. Ett nytt sammanhang där före
ningarna var aktiva och där de uppmärksammades både i SET och lokalt, var de så
kallade samemästerskapen, eller same-SM. Mästerskapen, som ambulerade mellan
olika orter med samisk befolkning, arrangerades för första gången 1948 och om
fattade skid- och renskötartävlingar. Den lokala sameföreningen hade som regel en
framträdande ställning i arrangemangen, och dessa var dessutom goda tillfällen att
lyfta fram samisk kultur och föreningens verksamhet.8 Mästerskapen hade sannolikt
även en stor betydelse för att öka känslan av samhörighet mellan samer från olika
områden.

”D e t

tryck ta ordets m ak t ä r såso m su r d eg en s”

-

sa m e r n a s t id n in g so r g a n

Ända sedan det första provnumret av SET gavs ut 1918 hade tidningen spelat en
central roll som sammanhållande länk inom samerörelsen. Tillkomsten av riksför
bundet förändrade inte denna position, den snarast stärktes genom att tidningens
funktion blev än mer central. SET hade tidigare haft ett antal huvudområden som
togs upp, som att bevaka statsmakternas agerande och kritiskt granska samepolitiken, att skildra utvecklingen inom renskötseln, att ta initiativ till och sprida infor
mation om politisk mobilisering och organisering bland samerna, att genom person
porträtt uppmärksamma betydelsefulla personer inom den samiska gruppen eller
andra som spelat en viktig roll för samerna samt att uppmärksamma samisk kultur.
Till dessa omfattande och maktpåliggande delar av tidningens verksamhet tillkom
nu även skildringar av och redogörelser för SSR:s verksamhet.9 Dessa var viktiga
7 De sameföreningar som omnämndes i SET under perioden var: Karesuando, Jukkasjärvi,
Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog, Arvidsjaur, Fatmomakke, Sorsele, Tärna, Malå, FrostvikenHotagen, Offerdal, Kall och Stockholm. Se även de jubileumsskrifter som sameföreningama i
Fatmomakke och Frostviken-Hotagen har gett ut: Fatmomakke sameförening 1904-1979.
Vilhelmina: Fatmomakke sameförening; Frostviken-Hotagens sameförening 1919-1969. En
festskrift utgiven med anledning av föreningens 50-årsjubileum. Stora Blåsjön 1969.
8 Se till exempel: SET 1947:3, 26; 1949:4, 36; 1950:2, 12; 1951:2, 17-18; 1951:4, 30, 34;
1952:1, 4-5, 9; 1952:4, 33; 1953:1, 6; 1954:1, 6-7; 1955:3, 5; 1957:3, 6; 1958:1, 5; 1959:2,
14; 1959:6-7, 45: 1959:12, 85-86; 1960:10-11, 171; 1960:12, 192; 5/ 1961:8-9, 138-139;
1962:4-5, 52.
9 SET:s historia och utveckling behandlas i: Lantto, Patrik (1998), ”Språkrör, budbärare,
väktare, förkunnare och upplysare. En analys av Samefolkets Egen Tidning/Samefolket och
dess roll för de svenska samernas etnopolitiska mobilisering 1918-1962”. Kulturkonfrontation
i Lappmarken. Sex essäer om mötet mellan samer och svenskar (red. Peter Sköld & Kristina
Kram). Umeå: Kulturgräns norr; Lantto, Patrik (2002).”’För att med sin fackla få sprida ljus,
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framför allt ur två aspekter, dels trycktes inte förbundets landsmötesprotokoll under
undersökningsperioden, varför det endast var genom att i tidningen lämna ymniga
skildringar av diskussioner på landsmötena som även de som inte hade deltagit
kunde få en inblick i vad som togs upp och behandlades, dels var en rikhaltig redo
görelse för förbundets verksamhet central för att påvisa betydelsen av det arbete som
bedrevs, inte minst för de lappbyar och sameföreningar som ännu inte hade gått in
som medlemmar. De många artiklarna rörande SSR:s arbete var således både en
redovisning och samtidigt en marknadsföring av förbundets verksamhet. I takt med
att förbundets medlemsbas breddades kom också bevakningen av SSR:s arbete att
förändras, från skildringar av landsmötena och de diskussioner som fördes där, till
att fokusera på återgivandet av vissa centrala remissyttranden och liknande.
Trots tidningens betydelsefulla roll drogs den med två stora problem som hade
funnits med i stort sett ända sedan starten; utgivningen hängde till största delen på
redaktören, i det här fallet Park, och på honom ensam, och den ekonomiska situ
ationen var bekymmersam. De ekonomiska problemen gjorde sig kännbara under
1950-talet, och med jämna mellanrum påtalades dessa i tidningen. Park uttryckte en
oro för SET:s framtid, en oro som förstärktes av den allt mer centrala roll han ansåg
att tidningen hade fått.10 I en gratulationshälsning till tidningen Nuorttanasten som
firade 60-årsjubileum 1958, uttryckte Park sin syn på vilken betydelse en tidning,
om än liten, kunde ha. Hans ord kunde lika gärna ha varit riktade till den tidning han
själv var redaktör för:
Ofta kan visserligen arbetet med en liten tidning te sig såsom något helt betydel
selöst. Men då bör det i alla fall ihågkommas, att det tryckta ordets makt är såsom
surdegens. Utan att synas och göra något stort väsen av sig, så genomtränger och
förvandlar ju surdegen i enlighet med sitt väsen hela den förut till synes liv- och
smaklösa degmassan. Ordets makt över det mänskliga tanke-, känslo- och viljelivet har vissa likheter därmed. Och därför är en tidning - huru liten den än må
vara - en förädlande och uppbyggande kraft [...].12

Det finns inga uppgifter om hur många prenumeranter SET hade under perioden.
Under en stor del av 1920- och 1930-talen låg antalet prenumeranter kring 300. En
ökning skedde under 1940-talet, men därefter tycks antalet prenumeranter ha legat
på en relativt konstant nivå under större delen av 1950-talet.13 För att motverka de
ekonomiska problemen inleddes en successiv höjning av prenumerationspriset, och

där mörker varit rådande’. Samefolkets Egen Tidning - Torkel Tomassons livsskapelse och
samernas språkrör”. Oknytt 23(1-2); Thomasson, Lars (1997). ”Samefolket - samernas röst i
debatten”. Presshistorisk Årsbok 1997. Stockholm: Föreningen Pressarkivets vänner.
10 SET 1950:4, 28; 1952:4, 32; 1955:4, 9; 1956:4, 7. Se även: Protokoll från Svenska Samer
nas Riksförbunds landsmöte 1952. Umeå: Svenska Samernas Riksförbund, 1952, 23-24, 31.
11 Nuorttanaste är en religiös tidning på samiska som började ges ut i Norge 1898. Se: Hætta,
Odd Mathis (1987). ”Eit folk med få og svake massemedia”. Syn og Segn 93(3), 238.
12 SET 1958:3, 18.
13 Lantto (2000b), 105-107, 239-240.
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1957 lyckades Park dessutom utverka en höjning av det blygsamma årliga stats
bidrag som SET erhöll.14 Med detta som bakgrund var det något överraskande när
Park samma år meddelade att han, trots stora betänkligheter, skulle göra en offensiv
satsning med tidningen: den skulle omvandlas till en månadstidning och dessutom
ges ut i ett nytt format. Park såg detta som ett sätt att uppmärksamma att tidningen
1958 fyllde 40 år. Genom den tätare utgivningen trodde han dessutom att SET på ett
bättre sätt skulle kunna tillvarata samernas intressen, men betonade samtidigt att
utgången av försöket var helt beroende på samerna själva. Det krävdes fler samiska
prenumeranter och att fler deltog som skribenter i tidningen. Den nya versionen av
SET mottogs positivt och antalet prenumeranter ökade enligt Park, men trots det
fortsatte de ekonomiska problemen och han tvingades återigen höja prenumerations
priset.15
Det hårda arbetet med att ge ut tidningen, kombinerat med det maktpåliggande
och krävande uppdraget som ordförande för SSR började dock till slut bli kännbara
för Park. Vid årsskiftet 1959/60 blev det känt att han, på grund av överansträngning,
inte längre förmådde att fortsätta som redaktör. Vid 74 års ålder hade tiden hunnit
ikapp honom. Fram till sin avgång som kyrkoherde i Stensele i oktober 1955, hade
han kombinerat sitt arbete med redaktörskapet och uppgifterna inom SSR. Efter
pensioneringen hade han enbart fokuserat på sitt samepolitiska arbete och hade inte
ens tagit ut någon ledighet under den tiden. Nu tröt till slut orken för den till synes
outtröttlige kyrkoherden. I tidningens andra nummer 1960 tillkännagav Park själv att
han, redan till nästa nummer, skulle lämna redaktörsposten, det var dags för ”unga
krafter” att ta över.16
När Park skulle lämna posten som redaktör för SET fanns ingen självklar lösning
för hur situationen skulle lösas, ingen given efterträdare. Det primära var att tid
ningen inte fick läggas ner, något som framhölls av Lars Thomasson i tidningens
första ledare 1960. En nedläggning skulle innebära ett svårt bakslag för samerörelsen, och han menade också att det fanns en risk att det kunde uppfattas som ett
svaghetstecken hos samerna om de inte förmådde att vidmakthålla sitt viktigaste
organ för diskussion och debatt. Thomasson betonade också vilket svek en nedlägg
ning skulle innebära för det stora och självuppoffrande arbete som tidningens två
första redaktörer hade utfört under drygt 40 års tid: ”Det vore också en ovärdig lön
för den möda, som tidningens pionjärer, Torkel Tomasson och Gustav Park, lagt ner
i sitt arbete för samernas bästa.”17

14 Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen, 31/1 1957. LNNA, B 1:24, HLA;
Avskrift av skrivelse från jordbruksdepartementet till statskontoret, 22/2 1957. LNNA, E
111:23, HLA; SET 1950:4, 28; 1951:4, 31; 1955:4, 9; 1957:1, 8. Vid decenniets början låg
prenumerationspriset på 3,50/år, för att 1956 ha stigit till 5 kr/år. Statsbidraget hade sedan
1924 legat på 2 000 kr/år, från 1957 höjdes det till 3 000 kr/år.
15 SET 1957:4, 7; 1958:1, 1-2; 1958:2, 11; 1958:12, 80; 1959:12, 92. I budgeten för 1958
beräknade Park antalet prenumeranter till 550. Se: Skrivelse från Gustav Park till regeringen,
29/11 1957. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 31/1 1958, nr 36, RA.
16 SET 1955:3, 5; 1960:1, 1-2; 1960:2, 9 (citat).
17 SET 1960:1, 1-2 (citats. 1).
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Frågan stod i fokus vid SSR:s landsmöte 1960, och enigheten var stor inom för
bundet att tidningen måste räddas, vilket också framhölls av Israel Ruong och Lars
Thomasson: ”1 få fall torde under de gångna tio åren enigheten i samernas ombudsförsamling ha varit så stor, som då det gällde [...] [att] slå vakt kring samernas enda
tidningsorgan.” Landsmötet beslutade att SSR skulle gå in och ta över ansvaret för
utgivandet av tidningen, vilket var en viktig åtgärd. Tidigare hade redaktören haft ett
personligt ansvar för till exempel ekonomin, något som var en föga eftersträvans
värd situation. Innehållsmässigt utmålades inga större förändringar, men den eko
nomiska situationen var mer bekymmersam. För att trygga utgivningen krävdes att
förbundet sköt till medel för verksamheten, 5 000 kronor, en summa som enligt
landsmötets beslut skulle uppbringas genom att medlemmarna solidariskt bidrog
med ekonomiska medel. Trots den stora enigheten om betydelsen av att bevara tid
ningen, framförde dock representanter från vissa av lappbyarna tveksamheter kring
de ekonomiska bidragen från förbundets medlemmar. Om dessa skulle bli årligen
återkommande uttrycktes det farhågor om att det skulle vara svårt att få bymedlem
marna att godta detta. Trots debatten blev landsmötets beslut att rekommendera
medlemmarna att påta sig ett ekonomiskt ansvar för tidningen, där varje sameförening och lappby skulle bidra med varsin del av det ekonomiska stödet. SET
utsågs också till officiellt organ för förbundet, något som 1961 utvidgades till att
även omfatta Same Ätnam. Israel Ruong trädde in som redaktör efter Park, med Lars
Thomasson som biträdande redaktör, och en stab av skribenter knöts till tidningen
för att underlätta arbetet.18 Slut var nu tiden då tidningens utgivande skulle bero på
en enda persons personliga och ekonomiska uppoffringar, tidningen skulle bli ett
lagarbete med en organisation i ryggen.
Parks avgång från redaktörsposten innebar vissa omdaningar av tidningen. För
utom att den nu blev officiellt organ för SSR och SÄ, förändrades även innehållet.
Det mest påtagliga var att sidantalet fördubblades jämfört med Parks sista år som
redaktör, något som till största delen inte berodde på att nya ämnen togs upp utan att
det helt enkelt skrevs mer om det mesta. Vissa tydliga ändringar rörande innehållet
skedde dock. Under Ruongs ledning började tidningen i större utsträckning upp
märksamma samefrågor över statsgränserna, den större nationella samiska enheten
lyftes fram allt mer. Detta var också en uttalad målsättning den nya ledningen hade
för tidningen: ”Vi skall göra stora ansträngningar att ge upplysningar om vad som
rör sig i samevärlden, inte bara i Sverige utan också i Norge och Finland.”19 Inte
minst det samiska samarbetet i Norden skulle uppmärksammas. Ruong satte dess

18 Skrivelse från Israel Ruong och Lars Thomasson till regeringen, 20/6 1960 (citat).
Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 23/9 1960, nr 24, RA; SET 1960:1, 1-2; 1960:34, 25-26, 29-31, 43; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1960. Umeå:
Svenska Samernas Riksförbund, 1960, 4-9; Thomasson, Lars (1985). ”Efterskrift”. Index till
Samefolkets Egen Tidning - Samefolket 1918-1973. Med historisk kommentar (Israel Ruong
& Maja Ruong). Östersund: Stiftelsen Samefolket, 315-316; Thomasson (1997), 31-32. Tan
ken på att SET skulle utgöra ett organ för SSR och att förbundet borde finansiera utgivningen
av tidningen hade lanserats av Ruong redan vid landsmötet 1952, men hade då inte fått stöd.
Se: Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1952, 31.
19 SET 1960:12, 182.
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utom upp två områden, som han beskrev som de mest centrala i samisk kultur, vilka
skulle stå i fokus för tidningen och dess verksamhet: renskötseln och det samiska
språket.20 Även ett namnbyte genomfördes, från 1961 hette tidningen kort och gott
Samefolket. Genom namnbytet markerades en ny roll för tidningen. Ruong framhöll
att den inte längre skulle ”vara något som uttryckte begränsning och isolering för
samerna [...] utan också vara ett informations- och opinionsorgan för alla som ville
engagera sig för samernas framtid”.21 Förändringarna av tidningen mottogs positivt i
läsekretsen, och antalet prenumeranter steg från att ha legat på under 600 när Ruong
tog över som redaktör till i runda tal 950 vid årsskiftet 1961/62.22
Prenumerationspriset hade höjts successivt, liksom statsbidraget, men trots detta
och trots det ökande antalet prenumeranter fortsatte ekonomin att vara ett hinder för
Samefolkets utveckling och en källa till oro, något som påtalades vid flera tillfällen i
tidningen. Medlemmarna i SSR var nu tvungna att ta ett större ansvar för Same
folket, dels var det nödvändigt att sameföreningarna och lappbyarna levde upp till de
ekonomiska förpliktelser de påtagit sig, dels var det viktigt att de individuella med
lemmarna i dessa organisationer prenumererade på tidningen samtidigt som de även
arbetade för att värva fler prenumeranter. Eftersom Samefolket hade blivit ett offici
ellt organ för förbundet hade medlemmarna ett större ansvar att stödja verksamheten
ekonomiskt. Varje individ borde se det som sin plikt att gynna tidningen. Det gick
dock trögt med att få medlemmarna att skjuta till de medel som landsmötet beslutat
om, efter ett halvår hade mindre än halva summan kommit in, och i vad som kan
tolkas som ett försök att sätta press på dem som inte hade betalat publicerades en
lista över vilka som hade skjutit till medel och vilka summor. Trots detta kvarstod
under de följande åren problemen med att få medlemmarna att ta sitt ekonomiska
ansvar för tidningen.23 I en uppmaning till SSR:s medlemmar att stödja sin tidning
20 5/ 1961:1,4.
21 Återges av Lars Thomasson i: 5/2002:11, 29.
22 Skrivelse från Israel Ruong till regeringen, 2/12 1961. Jordbruksdepartementets arkiv,
konseljakter 29/12 1961, nr 41, RA; Skrivelse från Israel Ruong till jordbruksdepartementet,
18/3 1963. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 6/9 1963, nr 37, RA; 5/1961:12, 163,
192. Det framfördes dock även kritik mot tidningen och dess innehåll, se: Thomasson (1997),
35-36.
23 Skrivelse från Israel Ruong och Lars Thomasson till regeringen, 20/6 1960. Jordbruks
departementets arkiv, konseljakter 23/9 1960, nr 24, RA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norr
botten till regeringen, 15/9 1960. Jordbruksdepartementets arkiv, konselj akter 23/9 1960, nr
24, RA; Skrivelse från Israel Ruong till jordbruksdepartementet, 11/1 1961. Jordbruks
departementets arkiv, konseljakter 3/3 1961, nr 14, RA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norr
botten till regeringen, 1/2 1961. LNNA, B 1:28, HLA; Skrivelse från Israel Ruong till reger
ingen, 2/12 1961. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 29/12 1961, nr 41, RA; Av
skrifter av skrivelser från jordbruksdepartementet till statskontoret, 29/12 1961, 30/3 1962.
LNNA, E 111:27, HLA; Skrivelse från Israel Ruong till jordbruksdepartementet, 18/3 1963.
Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 6/9 1963, nr 37, RA; SET 1960:5, 77-78; 1960:89, 131, 137; 1960:10-11, 171-172; 1960:12, 182; 5 / 1962:1, 6; 1962:4-5, 59; 1979:1, 5;
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1962. Umeå: Svenska Samernas
Riksförbund, 1962, 68, Bilaga 11b; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte
i Gällivare 27 februari—1 mars 1963, 22-23. Statsbidraget höjdes successivt för att 1965 öka
kraftigt till 50 000 kr, att jämföra med de 2 000 kr som utbetalades endast ett decennium
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framhöll Jonas Åhrén24 betydelsen av Samefolket som samernas röst: ”Beträffande
Samefolket vill jag fästa er uppmärksamhet på det förhållandet, att det är den enda
tidningen i världen som är språkrör för de svenska samerna. Skall inte en sådan
tidning få tillräckligt stöd?”25 Trots de ekonomiska problemen sågs utvecklingen för
tidningen som positiv, inte minst ur SSR:s synvinkel. I styrelsens årsberättelse för
1961 framhölls till exempel hur väl tidningen fungerande i sin nya roll gentemot
förbundet.26

”NU SKALL ARBETET FÖRST BÖRJA” - SSR ETABLERAS

OCH TAR FORM

När SSR som organisation tog form under sina första år under 1950- och 1960-talen,
var det i stor utsträckning förbundets två första ordföranden som kom att sätta sin
prägel på verksamheten. Gustav Park hade spelat en central roll för samerörelsen i
Sverige från 1930-talet, och han kom att vara en viktig drivande kraft för SSR under
organisationens första decennium. Den prägel han satte på förbundet och dess arbete
under sin tid som ordförande var påtaglig, och Lennart Wallmark beskrev till och
med honom som ”mannen som i sig själv förkroppsligat denna organisation”.27 För
Park innebar tillkomsten av SSR både att han fick ett ökat stöd i sitt arbete för att
främja samernas situation i Sverige, samtidigt som hans arbetsbörda växte. Genom
förbundet blev fler samer inblandade i det organisatoriska arbetet, men samtidigt låg
fortfarande en stor del av ansvaret och initiativbehovet hos den åldrande ledaren och

tidigare. Se: Riksdagstryck 1965. Motioner i Första kammaren, nr 157; Riksdagstryck 1965.
Motioner i Andra kammaren, nr 199; Riksdagstryck 1965. Statsutskottets utlåtande nr 109;
Riksdagstryck 1965. Riksdagens protokoll, Första kammaren nr 28, 96-105; Riksdagstryck
1965. Riksdagens protokoll, Andra kammaren nr 28, 160-165; Riksdagstryck 1965. Stats
utskottets memorial nr 140; Riksdagstryck 1965. Riksdagens protokoll, Första kammaren nr
30, 70; Riksdagstryck 1965. Riksdagens protokoll, Andra kammaren nr 30, 78; Riksdagstryck
1965. Riksdagens skrivelse nr 341; 5/'2002:ll, 29-30; Thomasson (1997), 33-35.
24 30/10 1881 - 1/5 1965. Jonas Åhrén var den kanske mest framträdande sameledaren i Jämt
land under första halvan av 1900-talet. Han deltog vid landsmötena 1918, 1937 och 1948, och
vid alla övriga större samiska aktioner under denna period. Vid konstituerandet av SSR 1950
invaldes Åhrén i styrelsen, där han ingick fram till 1961. Han var med och bildade Frost
vikens sameförening 1919 och fungerade som dess ordförande fram till 1959. Han var dess
utom från 1914 och under en lång period framåt ordningsman för Frostvikens södra lappby.
Hans livslånga engagemang i rovdjursfrågan, där han försökte skapa en större förståelse för
renskötarnas inställning i frågan, är det som kanske är mest ihågkommet. Se: Skrivelse från
Gustaf Åhrén till t. f. lappfogden Iwan Lundberg, 10/8 1962. LJA, E 11:35, ÖLA; Sf 1965:6,
94-95; Thomasson, Lars (1998). ”Också samerna har sina personligheter”. Åarjel-saemieh Samer i s0r. Saemien Sijte Arbok nr. 6 (red. Dunfjeld, Sigbjprn). Snåsa: Saemien Sijte, 13-15.
25 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte i Gällivare 27 februari—1 mars
1963, 25.
26 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1962, Bilaga 10, 3
27 Wallmark, Lennart (1960). ”Vändpunkten”. Bland Sveriges Samer 1959-1960. Umeå:
Svenska Missions-Sällskapet Kyrkan och Samerna, 11.
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det krävdes ett större arbete för att driva en organisation framåt än att ta enskilda
initiativ. Under sin tid som ordförande bibehöll Park den kritiska och konfrontatoriska linje gentemot statsmakterna, och då framför allt lappväsendet, som han hade
uppvisat under decennierna före SSR:s bildande.
Israel Ruong tog 1960 över ordförandeposten i SSR när Park lämnade denna po
sition samtidigt som han avgick som redaktör.28 Som en markering av den avgående
ordförandens stora betydelse för samerörelsen generellt och för förbundet i synner
het utnämndes Park till hedersordförande för SSR. I samband med Parks 75-årsdag
betonade Ruong den länge outtröttlige kyrkoherdens bidrag till samerörelsen:
Det är höjt utom allt tvivel att hans insatser för samefolket betytt ofantligt
mycket, icke minst ifråga om den ståndpunkt som myndigheterna till slut intagit i
samefrågorna. De samiska meningsyttringarna som han fått till stånd har mer än
en gång påverkat statsmakternas beslut.29

Trots sin uppskattning av företrädaren hade Ruong som outtalad målsättning i sitt
arbete som ordförande att agera mer diplomatiskt än Park hade gjort. Ruong hade en
förståelse för att denne som vägröjare många gånger hade tvingats till att agera hårt
och ta konflikter med statsmakterna, och då framför allt lappväsendet, men samtidigt
insåg Ruong att genom att träda fram mer försiktigt ökade möjligheterna att kunna
skjuta fram positionerna.30
När SSR bildades vid landsmötet i Jokkmokk 1950 var det inte med självklarhet
som den nya organisationen äntrade den samepolitiska arenan. Gustav Park uttryckte
besvikelse över vad han beskrev som en mycket klen uppslutning vid mötet. Trots
att han i SET hade bedrivit ett intensivt propagandaarbete inför landsmötet var en
dast sju lappbyar och åtta sameföreningar representerade vid mötet och dessutom
invaldes ytterligare tre lappbyar samt två sameföreningar som medlemmar under
mötet. Denna uppslutning var dock alldeles för dålig för att skapa en hållbar grund
för förbundet. Detta bekräftade samtidigt de farhågor som Park vid ett flertal tillfäl
len givit uttryck för under 1940-talet, att samerna ännu inte var redo att bilda en
riksorganisation. Han berörde detta i sitt inledningsanförande vid landsmötet och
framhöll att den dåliga uppslutningen på mötet till viss del pekade i denna riktning.
Trots detta uttalade sig Park ändå optimistiskt och med viss förtröstan om den fram
tida utvecklingen. Om SSR lyckades agera på ett framgångsrikt sätt för att hävda
samernas intressen trodde han att detta skulle skingra den tveksamhet som fanns

28 SET 1960:3-4, 45.
29 Sf 1961:2-3, 55-56 (citat s. 55). Se även: Idivuoma, 72-73. Park hyllades på landsmötet, av
både ombudsförsamlingen och hans gamla antagonister inom lappväsendet. Se: Sf 1961:4-5,
72.
30 Sf 1966:2, 24; 1978:9, 25; 2000:10, 21; Thomasson (2000a), 20-21. Anders Åhrén, Ruongs
efterträdare som ordförande för SSR, menar att förbundets relationer med statsmakterna, både
på regional och central nivå, flöt smidigare efter bytet av ordförande. Se: Åhrén, Anders
(1969). ”Samiska organiseringssträvanden”. Jämten 1969. Östersund: Jämtlands läns mu
seum, 112.
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gentemot organisationen, något som skulle få medlemsantalet att växa. Förbundet
inledde också sin verksamhet offensivt, redan samma år som bildandet uppvaktades
regeringen i en rad frågor, bland annat rörande åtgärder för att stärka försäljningen
av renprodukter och en begränsning av kalbränningar och kalhuggningar inom renbetesområdena.31 Genom förbundet hade samerna nu möjlighet att på allvar börja få
ett visst inflytande inom samepolitiken, eller som Park uttryckte det: ”nu skall arbe
tet först börja, sedan verktyget, S. S. R., kommit riktigt till stånd.”32
Redan under förbundets andra landsmöte 1951 kunde Gustav Park lyfta fram en
framgång som indikerade att statsmakterna tog organisationen på allvar och som
pekade i positiv riktning för SSR:s möjligheter att etablera sig på den samepolitiska
arenan. Frågan om de renskötande samernas värnpliktstjänstgöring i fredstid hade
diskuterats en tid, och när landsmötet samlades var den viktigaste punkten på pro
grammet att besluta om utformandet av ett remissutlåtande i denna fråga. Som Park
framhöll var detta ”första gången i samernas historia, som yttrande hade begärts av
samerna utan förmedling av tjänstemän”, något som inte hade varit möjligt utan
bildandet av SSR.33 Han beskrev till och med frågan som ”livsviktig”, att förbundet
ombads att lämna ett yttrande i denna fråga var ett mycket betydelsefullt första steg
mot att SSR etablerade sig som en remissinstans i frågor rörande samerna.34 Sam
tidigt var det en första liten indikation på att lappväsendets starka maktposition sakta
började undergrävas. Park framhöll därför betydelsen av den väg samerörelsen nu
slagit in på:
Detta vittnade om att organisationens väg vore den, som skulle föra samerna till
större självbestämmanderätt, än vad hittills varit fallet. Det gällde nu blott att
fortsätta det påbegynta arbetet och därmed också stabilisera de ännu trevande
organisationssträvandena.35

31 Skrivelse från SSR till regeringen, 8/11 1950. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter
19/1 1951, nr 38, RA; Skrivelse från SSR till regeringen, 8/11 1950. Jordbruksdepartementets
arkiv, konseljakter 21/11 1958, nr 24, RA; Avskrift av skrivelse från Chefen för armén C. A.
Ehrensvärd till regeringen, 7/11 1950. LNNA, E I: lb, HLA; Avskrift av beslut av regeringen
angående ifrågasatt importförbud för renkött och renhudar från Finland m.m., 19/1 1951.
NLL, D I b:37, HLA; Skrivelse från länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten till reger
ingen, 31/12 1956. LNSA, B 1:12, HLA; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds
landsmöte 1950, 1-7; SET 1950:4, 29, 31, 34; Lantto (2000b), 245, 263-266.
32 SET 1952:4, 32.
33 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1951. Umeå: Svenska Samernas
Riksförbund, 1951, 4-21, 53-54 (citat s. 4); SET 1950:4, 31, 34; 1951:2, 16-17. I själva sak
frågan rörande de renskötande samernas eventuella värnpliktstjänstgöring hade SSR:s styrelse
avstyrkt med motiveringen att de få individer detta rörde sig skulle utgöra en så liten andel av
de som kallades in till militärtjänstgöring varje år att deras närvaro inte skulle innebära någon
skillnad ur försvarssynpunkt. För renskötselnäringen utgjorde de dock en ansenlig grupp, vars
deltagande i arbetet i renskogen var oumbärligt för näringens fortbestånd. Se även: Protokoll
från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1954. Umeå: Svenska Samernas Riks
förbund, 1954, 3.
34 Park (1957), 220.
35 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1951, 54.
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I samband med det andra landsmötet började också SSR sakta finna sina organisa
toriska former. Mötet ägde rum i mars, och i fortsättningen kom samtliga ordinarie
landsmöten under perioden att arrangeras i februari eller mars, där samlandet av
förbundets ombudsförsamling blev ett årligt förebud om den annalkande våren.
Den bristfälliga uppslutningen bakom SSR som var tydlig vid landsmötet 1950
skulle dock komma att kvarstå under flera år, och intresset för förbundet var svalast i
lappbyarna. Vid flera tillfällen framhöll Park det centrala i att samerna slöt upp
bakom SSR, inte minst att lappbyarna gick in som medlemmar. Endast då kunde
förbundet bli en slagkraftig organisation och endast då kunde den på ett framgångs
rikt sätt arbeta med de samiska frågorna. Sameföreningarna hade i stort sett
mangrant anslutit sig som medlemmar, men svårigheten att engagera lappbyarna
kvarstod. De första åren såg en viss tillströmning av medlemmar, men utvecklingen
gick långsamt. Park konstaterade detta 1952: ”[A]v Sveriges samtliga 43 [sic!] lapp
byar är det nu emellertid inte mindre än 25, som ännu står utanför S. S. R. Däremot
är så gott som alla sameföreningar inflytelserika medlemmar däri.” Han beklagade
det fortsatt svala intresset för SSR, och poängterade att det endast var genom en
stark uppslutning bakom organisationen från samernas sida som den med tyngd
skulle kunna föra fram deras åsikter. Förbundets framtid berodde på samerna
själva.36 Park framhöll att det endast var genom att tålmodigt informera om SSR:s
verksamhet som en förändring skulle ske. Han betonade ändå sin övertygelse om att
alla lappbyar så småningom skola förmås att som medlemmar ingå i förbundet,
men det tar sin tid, innan medvetandet om tillvaron av denna samesammanslutning verkligen blir så grundligt känd av alla, att de 100-procentigt förstå syftet
därmed och därför också vilja vara med personligen i dess arbete.37

Successivt började också arbetet med att få lappbyarna att ansluta sig till SSR att ge
resultat, 1953 var 28 byar medlemmar och fyra år senare hade ytterligare tio byar
anslutit.38 Den positiva medlemsutvecklingen ledde till mer optimistiska tongångar
inom SSR. När Park höll sitt inledningsanförande vid landsmötet i Lycksele 1955,
det första som hölls utanför Norrbotten, poängterade han att
det år som förflutit varit uppmuntrande för S.S.R. Samerna hade börjat förstå den
bärande idén i organisationen. Den vore till för att hjälpa samerna i alla avse-

36 SET 1952:2, 12-13 (citat s 12); 1953:4, 4; Park (1957), 221; 5/2000:9, 20. Se även: SET
1956:2, 2. Antalet lappbyar vid den här tidpunkten, exklusive koncessionsbyama, var i själva
verket 44.
37 Skrivelse från Gustav Park till regeringen, 11/12 1952. Jordbruksdepartementets arkiv,
konselj akter 13/2 1953, nr 28, RA.
38 SET 1953:4, 6; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1957. Umeå:
Svenska Samernas Riksförbund, 1957, 3-4, Bilaga 1. Av de sex lappbyar som 1957 ännu inte
var anslutna återfanns fem i Norrbotten och en i Jämtland.
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enden. Den skulle bl.a. visa samerna deras ställning i samhället. Utvecklingen går
framåt, och då ställer den stora krav även på samerna.39

I den geografiska spridningen av förbundets första medlemmar kunde både samerörelsens traditionella koncentration till de sydligare områdena samt den omsväng
ning mot ett allt större deltagande från samerna i norra Norrbotten som höll på att
ske utläsas. Ingen av lappbyarna i Norrbotten fanns med bland dem som blev med
lemmar vid det konstituerande landsmötet 1950. Som kontrast var fyra av sameföreningarna som var med och bildade riksförbundet från Norrbotten, liksom en av de
föreningar som invaldes under mötet.40 De samer i Norrbotten som var mer engage
rade i samepolitiska frågor var medlemmar i sameföreningar, medan lappbyarna
ännu dominerades av en mer försiktig och konservativ inställning. Byarna i Väster
botten och Jämtland gick relativt snabbt in som medlemmar, 1953 hade samtliga sju
lappbyar i Västerbotten och tolv av tretton i Jämtland anslutit till förbundet. I Norr
botten var däremot endast nio av tjugofyra byar medlemmar.41 Den skeva fördel
ningen av medlemsbasen medförde att SSR:s representativitet kunde ifrågasättas.
Det var också med det uttalade syftet att ”kännedomen om dess tillvaro och verk
samhet må bli känd för nordsamerna”, som förbundet, efter en motion av Jukkasjärvi
sameförening vid landsmötet 1952, beslutade att förlägga 1953 års landsmöte till
Kiruna. En liknande motivering låg sedan till grund för att landsmötet 1956 förlädes
till Karesuando.42 Successivt kom förbundets medlemsbas att jämnas ut och i större
utsträckning motsvara fördelningen av samerna mellan länen. Tveksamheten till ett
medlemskap dröjde sig dock kvar längst bland lappbyarna i norra Norrbotten samt
bland skogslappbyarna.
Under perioden utgjorde Norrbotten trots detta SSR:s bas, om än inte medlemsmässigt under inledningen så väl arbetsmässigt. Närvaron av samernas folkhögskola
gjorde Jokkmokk till den naturliga utgångspunkten för arbetet, och de tre första samt
ytterligare två av de totalt fjorton landsmöten som arrangerades under perioden
förlädes dit.43 Det fanns till och med planer på att permanent förlägga landmötena
till Jokkmokk. Vid landsmötet 1952 framlade dock Jukkasjärvi sameförening den
ovannämnda inbjudan att förlägga det följande landsmötet i Kiruna, något som blev
inledningen till att landsmötena började ambulera mellan olika orter. Totalt fick
Norrbotten stå som värd för elva landsmöten, medan två förlädes till Västerbotten
39 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1955. Umeå: Svenska Samernas
Riksförbund, 1955, 1. Se även: SET 1956:1, 2; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds
landsmöte 1954, 3; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1955, 27.
40 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1950, 1-5. Se även: Park (1957),
218-221.
41 SET 1953:1, 5; 1953:4, 6.
42 Skrivelse från Gustav Park till regeringen, 11/12 1952. Jordbruksdepartementets arkiv,
konseljakter 13/2 1953, nr 28, RA (citat); Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds
landsmöte 1952, 17-18; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1955, 27.
43 Trots att Jokkmokk utgjorde ett slags centrum för SSR under förbundets första år, dröjde
det innan lappbyarna i kommunen gick in som medlemmar i förbundet, något som gällde både
fjäll- och skogslappbyarna.
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och ett till Jämtland.44 Den starka koncentrationen av landsmötena till Norrbotten,
trots att majoriteten av medlemmarna inledningsvis kom från de båda sydligare
länen, är ytterligare en avspegling av arbetet att försöka göra förbundets verksamhet
känd bland samerna i länet och att få fler av lappbyarna där att bli medlemmar.
Alla lappbyar och sameföreningar som ansökte om medlemskap i förbundet var
dock inte med självklarhet välkomna under perioden. När Stockholms sameförening
och Muonio lappby, en av koncessionslappbyarna, ansökte om medlemskap 1954
respektive 1958 utbröt diskussioner rörande lämpligheten i detta. Inom kon
cessionslappbyarna utgjorde de icke-samiska renägarna i regel majoriteten av med
lemmarna och kunde därigenom dominera byns verksamhet, vilket var orsaken
landsmötets tveksamhet. I Muonio var dock främst renskötande samer medlemmar
och byn beviljades därför, efter viss diskussion, medlemskap. I fallet med Stock
holms sameförening låg diskussionen på ett annat plan, medlemskapet ifrågasattes
på grund av att föreningen återfanns utanför det samiska området. Vissa som deltog i
debatten uttalade sig tydligt emot ett medlemskap, de menade att förbundet endast
skulle vara till för samer som bodde i det samiska området. Flera av de tongivande
namnen, som Gustav Park och Jonas Ahrén, uppvisade en viss ambivalens i frågan
och hänvisade till att det var tveksamt huruvida förbundets stadgar tillät medlemmar
utanför det samiska området. För ett antal av ledamöterna var svaret på frågan dock
självklart: Sameföreningen i Stockholm representerade samer som var lika goda som
alla andra även om de bodde i huvudstaden, medlemskapet borde därför tillstyrkas.
Dessa synpunkter fick debatten att väga över, och med röstsiffrorna 14-7 acceptera
des föreningen som medlem.45 Det något tveksamma mottagande sameföreningen
fick bidrog dock sannolikt till att den redan året därpå inte längre återfanns bland
medlemmarna.46 Det var därmed, för vissa inom förbundet, skillnad på samer och
samer, där de som bodde inom Såpmi ansågs mer samiska än de som fanns utanför.
Detta var åsikter som på sätt och vis tangerade de gamla ”lapp skall vara lapp”-idéerna och som visade i vilken hög utsträckning samerna hade internaliserat den offi
ciella bilden av det samiska. Lars Thomasson har beskrivit detta som en form av
gradering av samer.47
Trots denna diskussion kring enskilda medlemmar var den övergripande målsätt
ningen att få samtliga lappbyar och sameföreningar att sluta upp bakom förbundet.
Det var därför med en viss tillfredställelse som Israel Ruong 1961, i en tillbakablick
i Samefolket över det gångna året, konstaterade att de sista lappbyarna anslutit sig
till förbundet under året. Därmed var samtliga lappbyar och en av koncessionslapp
byarna anslutna till förbundet, liksom tretton sameföreningar. Förbundet represente

44 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1952, 17-18; Rensund, 138-139.
För en översikt över landsmötena, se Bilaga 2.
45 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1954, 3-4; Protokoll från
Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1958, 13.
46 Stockholms sameförening ansökte 1964 åter om medlemskap i SSR och antogs då utan
debatt. Se: Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte i Östersund 11—13
mars 1964. Umeå: Svenska Samernas Riksförbund, 1965, 72.
47 Sf 2000:9, 21.
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rade därigenom samtliga renskötare och även många icke renskötande samer.48 Den
breddade medlemsbasen i förbundet medförde en mer självsäker inställning till möj
ligheterna att påverka samepolitiken. I årsberättelsen för 1962 som avgavs av SSR:s
styrelse framträdde denna syn på förbundets stärkta position:
1962 har varit riksförbundets hittills verksammaste år. Riksförbundet har under
året kraftigt utvecklats och fått allt större uppgifter om hand. I en mängd frågor
har riksförbundet och dess styrelse inför landets högsta myndigheter fått göra ut
talanden av stor räckvidd och stor betydelse för hela samefolkets framtid.49

Möjligheterna för SSR att arbeta mera aktivt med olika frågor förstärktes ytterligare
detta år, när regeringen beviljade förbundet medel för anställandet av ett juridiskt
biträde. Idén om att samerörelsen skulle tilldelas medel för att kunna anställa en
juridiskt utbildad person, en samernas ombudsman, hade första gången diskuterats
vid landsmötet i Arvidsjaur 1948. Senare samma år framfördes kravet i en skrivelse
till regeringen. Efter i huvudsak negativa remissyttranden från länsmyndigheterna i
Norrbotten, Västerbotten och Jämtland avslogs framställningen slutgiltigt 1955 av
regeringen.50 Trots det negativa beskedet återkom SSR till frågan under de följande
åren. Det var inte minst de många vattenregleringsmålen som framhölls som huvud
orsak till att behovet av en samisk ombudsman var stort. De samiska intressena vid
dessa mål skulle bäst tillgodoses genom att samerna hade en egen juridiskt utbildad
företrädare som försvarade deras intressen, och inte genom att de företräddes av
48 5/1961:12, 163.
49 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte i Gällivare 27 februari—1 mars
1963, bilaga 4, 50.
50 Skrivelse från Gustav Park med flera till regeringen, 15/3 1948. Jordbruksdepartementets
arkiv, konseljakter 28/4 1950, nr 60, RA; Yttrande från lappfogde Gardham till länsstyrelsen i
Jämtland, 30/10 1948. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 31/3 1955, nr 25, RA;
Yttrande från lappfogdarna i Norrbotten till länsstyrelsen i Norrbotten, 9/11 1948. Jordbruks
departementets arkiv, konseljakter 31/3 1955, nr 25, RA; Utlåtande från länsstyrelsen i Jämt
land till regeringen över förslag om utredning rörande anställande av en lappombudsman
m.m., 15/11 1948. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 31/3 1955, nr 25, RA; Ytt
rande från lappfogde Johansson till länsstyrelsen i Västerbotten, 14/12 1948. Jordbruks
departementets arkiv, konseljakter 31/3 1955, nr 25, RA; Yttrande från länsstyrelsen i Väster
botten till regeringen över en framställning från Gustav Park med flera rörande anställandet
av en ombudsman för lapparna med mera, 21/12 1948. Jordbruksdepartementets arkiv, kon
seljakter 31/3 1955, nr 25, RA; Yttrande av länsstyrelsen i Norrbotten till jordbruks
departementet över en framställning från Gustav Park m.fl. om verkställande av utredning
rörande behovet av en juridiskt utbildad sameombudsman m.m., 22/12 1948. Jordbruks
departementets arkiv, konselj akter 31/3 1955, nr 25, RA; Avskrift av skrivelse från jord
bruksdepartementet till länsstyrelsen i Norrbotten, 31/3 1955. LJA, E 1:3, ÖLA; Protokoll
m.m. från samelandsmötet i Arvidsjaur den 26-27februari 1948. Uppsala 1948, 34-35, 74-75,
88; Lantto (2000b), 260-262. SSR gjorde en förnyad påstötning i frågan 1952, se: Skrivelse
från Gustav Park och Israel Ruong till regeringen, 11/12 1952. Jordbruksdepartementets
arkiv, konseljakter 31/3 1955, nr 25, RA; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds
landsmöte 1952, 2-3.
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lappväsendets tjänstemän.51 Till slut gav arbetet resultat när regeringen 1962 beslu
tade att anslå medel ur lappfonden till SSR, formellt för att stärka förbundets kansli
men i realiteten för att ge förbundet möjlighet att anställa det länge eftersträvade
juridiska ombudet. Kammaradvokatfiskalen Tomas Cramér anställdes av SSR från
den 1 april 1962, med titeln sameombudsman.52
Genom att förbundet erhöll en heltidsanställd tjänsteman förändrades också ar
betet, det fanns nu ett kansli inom SSR som kontinuerligt kunde arbeta med och
bevaka olika frågor vilket var en påtaglig förstärkning av verksamheten. Tom G.
Svensson menar att tillsättandet av sameombudsmannen, och inrättandet av ett
kansli för SSR i Stockholm som skedde i samband med detta, innebar en klar för
stärkning av organisationens möjligheter att agera och påverka i samepolitiska frå
gor. Den juridiska kompetens som förbundet därmed hade fått stärkte enligt
Svensson organisationen.53 Israel Ruong har beskrivit det som att rättsfrågorna ”kom
att drivas med ökad tyngd”.54 Tillsättandet av en sameombudsman var en av flera
frågor där SSR var framgångsrikt under året och innebar samtidigt att organisationen
kunde skjuta fram sina positioner. Det rådde inga tvivel inom förbundet om att 1962
var dess mest lyckosamma år dittills.
Arbetet med att få lappbyarna att sluta upp bakom SSR var en av de mest centrala
prioriteringarna inom organisationen under de första åren, och förbundets verksam
het kom mycket uttalat att inrikta sig just på frågor med anknytning till renskötseln.
I första hand handlade det om ärenden som direkt berörde näringen, som till exem
pel ersättning för tåg- eller rovdjursdödade renar, skogsindustrins och vatten
regleringarnas effekter på renskötseln samt renslakten. Även en rad frågor som in
direkt berörde näringen diskuterades som till exempel samernas bostadsfråga, där de

51 Skrivelse från Israel Ruong till jordbruksdepartementet, 1/8 1961. Jordbruksdepartementets
arkiv, konseljakter 9/2 1962, nr 25, RA; Skrivelse från Israel Ruong till jordbruksministern,
3/11 1961. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 9/2 1962, nr 25, RA; PM rörande
behovet av ombudsman åt Svenska Samernas Riksförbund, av Israel Ruong, 30/10 1961.
Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 9/2 1962, nr 25, RA; Sf 1961:2-3, 42; Protokoll
från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1958, 48-49; Protokoll från Svenska Samer
nas Riksförbunds landsmöte 1961, 27-31, Bilaga 9a.
52 Diverse handlingar i akten. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 14/12 1962, nr 47,
RA; 5/1962:2-3, 24, 33; 1962:4-5, 43; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds lands
möte 1962, 3.
53 Svensson (1976), 111-114. Se även: Idivuoma, 87, 93, 97-98.
54 Ruong, Israel & Ruong, Maja (1985). Index till Samefolkets Egen Tidning - Samefolket
1918-1973. Med historisk kommentar. Östersund: Stiftelsen Samefolket, 62. Då sameombudsmannens verksamhet till största delen faller utanför undersökningens tidsram, kom
mer hans verksamhet inte att beröras här. Cramér satt på posten fram till 1982, men hans
agerande uppfattades successivt som allt mer kontroversiellt och möttes av en växande intern
kritik. Sameombudsmannen och kansliet i Stockholm utvecklades stegvis till ett eget makt
centrum inom SSR, som inte alltid förankrade sitt agerande i styrelsen. Se Lars Thomassons
diskussion rörande sameombudsmannen: Sf 2001:2, 23-24; 2001:3, 17; 2001:12, 23-24;
2002:1, 21-23; 2002:2, 15-17; 2002:3, 26-27; 2002:12, 27-28; Thomasson (2000a), 19.
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renskötande samernas bristfälliga bostäder togs upp vid ett flertal tillfällen under
perioden, och beskattningen av renskötarna.55
Frågan om renbeteslagen var dessutom ett mycket aktuellt diskussionsämne under
inledningen av perioden. Park kritiserade 1952 den gällande lagstiftningen som han
menade var föråldrad och i behov av en revision, och förbundet beslutade samma år
att tillsätta en kommitté som skulle arbeta fram ett förslag till revidering av renbetesoch renmärkeslagarna. Frågan dök sedan upp vid landsmötena vid olika tillfällen,
men det var trots detta förvånansvärt tyst om kommitténs arbete. Vid landsmötet
1957 lämnades till slut information om varför en sådan tystnad hade rått. Kommittén
hade bara varit verksam under en kortare period innan den lagts ner. Visserligen
ansågs renbeteslagen föråldrad, men samtidigt framhöll Park att den trots allt var det
enda skydd för de samiska rättigheterna som samerna kunde luta sig mot. En revide
ring av lagen riskerade att undergräva detta rättsliga skydd för samernas näringsutövning, och han ansåg därför att detta var en alltför stor risk att ta.56 I all tysthet
hade således kommittén lagts ner, ett tecken på att SSR ännu inte vågade agera of
fensivt i frågan.
Mot slutet av 1950-talet uppmärksammades dock renbeteslagstiftningen återigen
inom förbundet och förnyade krav på en revidering framfördes. Renbeteslagen an
sågs ha vissa besvärande luckor som skadade renskötseln, och för att stärka näring
ens ställning gentemot andra intressen behövdes ändringar på en rad punkter i lagen.
Detta utmynnade i att SSR:s styrelse 1962 återupptog kravet på en revision. Det
uttrycktes fortfarande en stor tveksamhet bland vissa ombud gentemot att röra i
lagstiftningen, med motiveringen att de visste vad de hade men inte vad de skulle få.
De som förespråkade en revision var dock i majoritet, och Israel Ruong framhöll att
situationen för ett sådant krav nu var bättre. För det första hade den gällande lag

55 Se landsmötesprotokollen 1950-1962. Bostadsfrågan var mycket brännande och ledde till
flera aktioner från SSR:s sida och även åtgärder från statsmakterna. Se till exempel: Yttrande
av 1948 års sakkunniga för vissa bostadsförbättringsfrågor angående bostadsfrågan för lappar,
1/2 1951. LVA, F XIX:4, HLA; Skrivelse från SSR till regeringen, 18/4 1951. Jordbruks
departementets arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 59, del 1, RA; Riksdagstryck 1952. Motioner
i Andra kammaren, nr 425; Riksdagstryck 1952. Jordbruksutskottets utlåtande nr 56; Riks
dagstryck 1952. Riksdagens skrivelse nr 447; Riksdagstryck 1958. Riksdagens protokoll,
Andra kammaren nr 6, 17; Riksdagstryck 1958. Riksdagens protokoll, Andra kammaren nr 14,
21-24.; Riksdagstryck 1959. Riksdagens revisorers berättelse över den år 1958 av dem verk
ställda granskningen angående statsverket. Del I, Revisorernas uttalanden, 90-99; Riksdags
tryck 1959. Riksdagens revisorers berättelse över den år 1958 av dem verkställda gransk
ningen angående statsverket. Del II, Förklaringar, 103-119; Riksdagstryck 1960. Maj:ts pro
position nr 1:7, punkt 90; Riksdagstryck 1960. Statsutskottets utlåtande nr 50; Riksdagstryck
1960. Riksdagens skrivelse nr 159; SET 1958:4, 23-25; Sjölin (2002), 279-281; Thomasson
(1990), 765-768; Thomasson, Lars (2002). Ur Jämtlands samernas nutidshistoria. En mer än
hundraårig kulturkamp. Östersund: Gaaltije, 118-125; Torp, Eivind (1992). ”Från kåtor till
egnahem - samerna och den statliga bostadspolitiken”. Bebyggelsehistorisk tidskrift 24, 114122 .

56 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1952, 10-13, 26-29; Protokoll
från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1955, 14; Protokoll från Svenska Samernas
Riksförbunds landsmöte 1957, 20-22.
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stiftningen faktiskt försvagat samernas ställning, och de nuvarande oklarheterna i
lagstiftningen medförde att denna undergrävdes allt mer. Dessutom framhöll han att
det ur ett internationellt perspektiv låg i tiden med stärkandet av minoriteternas rät
tigheter, och Ruong trodde att samerna hade goda möjligheter att få en positiv
respons på sina krav. I slutändan ställde sig landsmötet bakom styrelsens krav.57 Det
skulle dock dröja fram till 1964 innan regeringen tillsatte en utredning för att se över
renbeteslagen, en utredning som sedermera utmynnade i 1971 års rennäringslag.58
Ruongs hänvisning till den internationella utvecklingen rörande minoritetsfrågor
visar den ökande betydelsen omvärlden hade för samerörelsen, som inspiratör, stöd
och möjlig arena.
Det internationella var emellanåt även närvarande vid landsmötena, som 1960 när
den så kallade Sydafrikafrågan kom upp till diskussion. I ett utspel i FN, som var ett
svar på svensk och norsk kritik mot hur de färgade behandlades i Sydafrika, hade
den sydafrikanske utrikesministern tagit upp behandlingen av samerna i dessa båda
länder. Den svenska samepolitiken kritiserades för att vara rasistisk och Sverige
uppmanades mer eller mindre uttalat att städa framför sin egen dörr innan andra
kritiserades. SSR:s landsmöte tog uttryckligen avstånd från anklagelserna att sa
merna utsattes för rasdiskriminering och enades om ett uttalade i frågan. Där fram
hölls det att samerna och den svenska staten förvisso hade olika åsikter rörande
renskötseln och dess organisation och rörande förfoganderätten över renbetes
markerna, men trots detta var samerna fullvärdiga svenska medborgare. De kunde
dessutom protestera mot vad de betraktade som missförhållanden, utan att riskera
repressalier för detta. Landsmötets uttalande låg sedan till grund för ett bemötande
av det sydafrikanska utspelet från den svenska representationen i FN.59 För förbun
det var det viktigt att markera att det fanns en grundläggande skillnad mellan den
svenska statens behandling av samerna och hur de färgade behandlades i Sydafrika.
Samtidigt innebar det ett visst risktagande att så explicit ställa sig solidarisk med
samma statsmakter som så hårt kritiserades i andra frågor och anklagades för att ha
en förmyndarattityd gentemot samerna. Detta sände ut dubbla budskap och riskerade
att urholka den kritik som framfördes.
Det sydafrikanska utspelet i FN gav även upphov till en viss pressdebatt rörande
svensk rasism mot samerna. Lars Thomas son berörde denna debatt vid olika till
fällen i SET, en debatt han menade var onyanserad och i viss utsträckning olämplig.
Förvisso fanns det fördomar gentemot samerna, men genom alltför stora generalise
ringar i hur frågan framställdes, där samerna utmålades som en liten ömkansvärd
folkspillra, riskerade den typen av artiklar om samerna att i sig bli en diskriminering

57 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1959. Umeå: Svenska Samernas
Riksförbund, 1959, 22-25; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1962, 715, 23-26.
58 SOU 1968:16. Rennäringen i Sverige. Stockholm 1968; SFS 1971:437. Rennäringslag’, Sf
2001:4, 34-35; 2001:11, 10-12.
59 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1960, 3; Dagens Nyheter 10/3
1960; 15/10 1960; 16/10 1960; 18/10 1960; Norrländska Socialdemokraten 10/3 1960; SET
1960:3-4, 32; 1960:10-11, 172; 5/2000:10, 20-21; Svenska Dagbladet 15/10 1960; Uppsala
Nya Tidning 15/10 1960.
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av gruppen. Thomasson uppmanade därför samerna att visa en viss återhållsamhet i
sina uttalanden för att undvika den här typen av debatt, något som egentligen endast
hade negativa effekter för gruppen.60 Sydafrikafrågan var dock en parentes vid
landsmötena, som i stor utsträckning dominerades av renskötseln och av förbundets
ekonomi.
Precis som för SET utgjorde den ekonomiska situationen ett ständigt sorgebarn
för SSR under perioden, eller som Lars Rensund61 uttryckte det: ”Förbundet var
alltid i penningbekymmer.”62 Inledningsvis hängde detta delvis samman med den
svaga uppslutningen bakom organisationen, ett problem som inverkade negativt på
SSR:s möjligheter att bedriva sin verksamhet. Ekonomin kom också att tydliggöra
en skillnad mellan förbundsledningens ambitioner och vad medlemmarna var be
redda att ställa upp på. När organisationen bildades 1950 var nivån på medlems
avgiften blygsam. Eftersom förbundet endast var öppet för medlemskap för organi
sationer, sameföreningar och lappbyar, och inte för individer, var det dessa organi
sationer som skulle erlägga medlemsavgiften. Avgiften beräknades efter antalet
medlemmar i respektive förening och by. Dessa skulle erlägga 25 kronor för varje
påbörjat 50-tal medlemmar, det vill säga en lappby eller sameförening med 1-50
medlemmar betalade 25 kronor i medlemsavgift till SSR, medan en med 51-100
medlemmar betalade 50 kronor. För varje avgift en medlem erlade hade de också
rätt att utse ett ombud till landsmötet, vilket stärkte de större medlemsorgani
sationernas inflytande.63 Medlemsavgifterna gav dock ett synnerligen magert bidrag
till förbundets ekonomi, inte minst med tanke på att medlemsantalet inledningsvis
var begränsat, och att vissa medlemmar dröjde med att betala in sina medlems
avgifter förbättrade inte situationen. Successivt började därför medlemsavgifterna att
höjas, 1953 till 75 kronor och 1960 till 150 kronor per ombud.64
Trots dessa höjningar kunde medlemsavgifterna endast täcka vissa grundutgifter
SSR hade. Under landsmötet 1951 genomfördes en insamling till förbundets kassa,
som enligt en notis i SET ”uppvisade stor brist”.65 Året därpå påpekade Carl Johans
son, förbundets kassör, att saldot i kassan under sommaren hade varit 180,88. För att
kunna bedriva en aktiv verksamhet krävdes ytterligare medel och SSR:s styrelse
60 Norra Västerbotten 29/6 1960; 1/7 1960; SET 1960:6-7, 96-98; 1960:8-9, 132; 1960:10-11,
172; Praesto, Lennart (1960). ”Alla talar om rasproblemen - men vad gör vi åt dem? Lilla
Sverige: Har vi någon rätt att slå oss för bröstet?”. Idun nr. 18 1960, 30, 46. Se även: Ex
pressen 10/1 1959; 11/1 1959; 13/1 1959.
61 15/12 1901 - 25/8 1993. Rensund var en viktig lokal ledare för samerna i Arjeplog, och var
engagerad inom Arjeplogs sameförening. Han var med vid bildandet av SSR och var länge
aktiv inom organisationen. Rensund hette från början Lars Andersson-Spellok innan han på
1930-talet bytte sitt efternamn. Se: Norra Västerbotten 30/8 1993; Sf 1993:9, 63; Norrländsk
uppslagsbok. Band 4, 10.
62 Rensund, 138.
63 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1950, bilaga 1.
64 SET 1952:2, 18; 1953:1, 5; 1953:4, 6; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds
landsmöte 1952, 24; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1953. Umeå:
Svenska Samernas Riksförbund, 1953, 20-21; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds
landsmöte 1960, 38.
65 SET 1951:2, 14.
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beslutade därför 1952 att uppmana medlemmarna att lämna extra ekonomiska anslag
utöver medlemsavgiften, anslag som skulle gå till en grundkassa som skulle använ
das för att finansiera förbundets verksamhet i olika frågor. För som Johansson fram
höll: ”En solid föreningskas sa = en stark organisation!” Utan bättre ekonomiska
förutsättningar skulle SSR i längden inte kunna fortsätta sin verksamhet.66
Möjligheten för förbundet att få in medel till en grundkassa hade förbättrats ge
nom den förändrade hanteringen av lappbyarnas bykassor. Dessa stod under läns
styrelsens tillsyn och reglerades enligt bestämmelserna i byordningarna, något som
tidigare hade föranlett Gustav Park att agera för att lappbyarna skulle få en ökad
kontroll över byns egna ekonomiska medel. Alla utgifter överstigande en viss
summa och för andra ändamål än de som stipulerades i byordningen skulle god
kännas av länsstyrelsen. I samband med landsmötet 1948 lättades denna kontroll upp
något, och bykassorna utnyttjades både till tryckningen av landsmötesprotokollet
och för att ersätta ombudens kostnader för deltagandet vid mötet.67 Efter en
framställning från SSR 1951 beviljade länsstyrelserna att lappbyarna skulle kunna
anslå upp till 500 kronor till förbundet utan godkännande av länsmyndigheterna.68
Detta förenklade för byarna att betala sina medlemsavgifter till SSR och öppnade
dessutom upp möjligheter för förbundet att kunna erhålla medel för andra ändamål.
Park framhöll vikten av att lappbyarna utnyttjade denna möjlighet och stödde SSR:s
verksamhet ekonomiskt. Om detta inte skedde riskerade förbundet att bli ekono
miskt beroende av anslag från den statliga lappfonden, en utveckling som var olyck
lig; dels kunde arbetet hämmas, dels vore det allvarligt om samerna själva inte var
beredda att ekonomiskt bära upp sin egen riksorganisation.69
Anslaget till grundkassan var emellertid frivilligt för medlemmarna och SSR hade
stora problem att få dem att lämna sina bidrag. I vad som närmast kan betraktas som
ett försök att sätta press på medlemmarna publicerades i SET 1953 en lista på vilka
medlemmar som under detta och föregående år hade erlagt sina medlemsavgifter

66 Skrivelse från kassören i Svenska Samernas Riksförbund Carl Johansson till samtliga lapp
byar och sameföreningar, 10/8 1952 (citat). LVA, E 1:46, HLA; SET 1952:4, 30; Protokoll
från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1951, 39-43.
67 Resolution av länsstyrelsen i Norrbotten med utfärdande av byordning för Vittangi
skogslappby, 29/6 1946, § 15. LNNA, F XI:6, HLA; SET 1949:2, 18; 1949:4, 36; Lantto
(2000b), 262-263.
68 Skrivelse från Israel Ruong till länsstyrelsen i Norrbotten, 25/9 1951. NLL, D I b:37, HLA;
Yttrande å akten av lappfogdarna i Norrbotten, 13/10 1951. NLL, D I b:37, HLA; Skrivelse
från lappfogde Åke Wikman till länsstyrelsen i Jämtland, 17/10 1951. LJA, B 1:21, ÖLA;
Resolution av länsstyrelsen i Norrbotten, 26/10 1951. NLL, D I b:37, HLA; SET 1951:4, 31,
33; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1951, 39-43. Lappfogden i
Västerbotten, Hilding Johansson, avstyrkte dock förslaget. Han menade att det var alltför
otydligt formulerat och att bykassoma i vissa av lappbyarna i länet egentligen hade alltför små
tillgångar för att kunna utnyttjas till denna typ av syften. Att ändra byordningama var dess
utom en omständlig procedur och Johansson föreslog därför att länsstyrelsen, om den ville
biträda förslaget, skulle göra det genom ett allmänt beslut, men att lappbyar vars bykas sor var
alltför små inte skulle innefattas i beslutet. Se: Skrivelse från lappfogde Hilding Johansson till
länsstyrelsen i Västerbotten, 2/11 1951. LVA, B 1:34, HLA.
69 SET 1952:2, 12-13.
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och lämnat bidrag till förbundets grundkassa.70 Vid landsmötet 1962 utvidgades de
ekonomiska kraven på lappbyarna ytterligare. I vad som beskrevs som en nödvän
dighet för att förbundets kraftigt ökande aktivitet skulle ha en ekonomisk grund att
stå på, beslutade ombudsförsamlingen att lappbyarna skulle erlägga 6 öre/ren till
SSR. Året därpå utökades denna ”beskattning” av lappbyarna till 15 öre/ren. Trots
att dessa beslut fattades enhälligt av landsmötena hade förbundet svårt att få in
pengarna. I diskussionerna kring frågan framgick problematiken tydligt. Flera av
ombuden från lappbyarna menade att det var svårt att på landsmötet förplikta sig för
olika ekonomiska utfästelser, eftersom det sen var problematiskt att få gehör för
dessa när de tog upp detta med bymedlemmarna.71 Lars Thomasson diskuterade
problemet i en artikel i SET 1960. Han uttryckte förhoppningar om att en praxis
skulle växa fram där medlemmarna frivilligt kände sig förpliktade att följa landsmötets beslut, att de kände solidaritet med förbundet. Ombuden var trots allt för
troendevalda för medlemmarna i SSR och de borde därmed även kunna åta sig vissa
ekonomiska förpliktelser, om än i begränsad skala. Förbundet skulle bara bli hand
lingskraftigt om landsmötet kunde fungera som en ”verklig samisk riksdag”, vars
beslut följdes av medlemmarna.72
Trots successivt höjda medlemsavgifter och trots de stegrande kraven på med
lemmarnas frivilliga anslag till förbundets grundkassa, kunde SSR inte bygga upp en
fungerande verksamhet utan bidrag från statsmakterna. Inför landsmötet i Jokkmokk
1951 gick Park in med en ansökan om ett statligt bidrag på 2 000 kronor för att täcka
ombudens resekostnader. Denna följdes av årliga ansökningar om medel till förbun
det, från 1954 uppdelat i bidrag till förbundets verksamhet respektive resekostnader.
Nivån på de sökta bidragen steg successivt, från 2 000 kronor 1951, till 14 000 kro
nor 1962. Genom statsbidraget blev förbundet i viss utsträckning beroende av stats
makternas välvilja, och kanske framför allt av länsmyndigheternas. SSR:s an
sökningar överlämnades till länsmyndigheterna för yttranden, något som försatte
förbundet i en besvärlig position. För att kunna erhålla statsmedel för verksamheten
krävde regeringen dessutom att länsstyrelserna skulle få granska förbundets räken
skaper. Inte minst länsstyrelsen och lappfogdarna i Norrbotten kan i viss mån sägas
ha utnyttjat situationen, genom att under mitten av 1950-talet vid vissa tillfällen
tillstyrka lägre belopp än dem förbundet sökt. Under slutet av undersöknings

70 SET 1952:2, 12; 1952:4, 30, 33; 1953:4, 6; 1956:2, 2.
71 Avskrift av skrivelse från SSR.s kassör Carl Johansson till styrelsen för Svenska Samemas
Riksförbund och SO kammaradvokatfiskalen Tomas Cramér, 19/9 1962. Jordbruks
departementets arkiv, konseljakter 14/12 1962, nr 47, RA; S f 1962:9-10, 141; Protokoll från
Svenska Samemas Riksförbunds landsmöte 1962, 49-52, Bilaga 12a-12b; Protokoll från
Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte i Gällivare 27 februari—1 mars 1963, 22-26, 77.
SSR förde kravet på solidaritet från medlemmarna ytterligare ett steg 1964, genom att besluta
om frivilliga individuella bidrag på 20 kronor/person från de personer som ingick i förbundets
medlemsorganisationer. Se: Protokoll från Svenska Samemas Riksförbunds landsmöte i
Östersund 11—13 mars 1964, 61-69.
72 SET 1960:3-4, 43.
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perioden började dock SSR:s ansökningar tillstyrkas närmast rutinmässigt från
länsmyndigheterna.73
Att förbundet blev beroende av statsbidrag för att kunna bedriva sin verksamhet
kunde ur en aspekt ses som ett problem, SSR blev därigenom beroende av stats
makterna vilket kunde hämma arbetet. De medel organisation erhöll kom dock från
lappfonden, och under perioden initierade förbundet en diskussion kring fonden och
hur den skulle betraktas och strävade efter ett större samiskt inflytande över dess
användning. SSR skulle allt starkare komma att hävda dessa medel var att betrakta
som samernas egna, och bidrag till organisationen från lappfonden utgjorde utifrån
detta perspektiv därmed inte ett statsbidrag.
Lappfonden hade skapats 1943 genom en sammanslagning av fyra separata fon
der i de tre renskötsellänen. Riksdagens revisorer hade 1937 föreslagit att dessa
fonder skulle dras in till statskassan, men i den proposition som behandlade till
komsten av lappfonden framhölls att samerna ansåg sig äga rätt till dessa medel och
att en indragning ”säkerligen skulle väcka förstämning bland lapparna”.74 Fondens
medel kom främst från skogsförsäljningar och utarrendering av jakt- och fiske
rättigheter, dessutom inflöt en del av de ersättningar för förlorade renbetesmarker
som betaides ut i samband med vattenregleringar i fonden.
Redan 1952 framförde P. Blindh i Norrkaitum kritik rörande svårigheter för de
renskötande samerna att erhålla medel från lappfonden till verksamheten inom lapp
byn.75 Lappfogde Erik Malmström tillbakavisade dock kritiken och framhöll att
samerna, och då framför allt de renskötande, hade en stor fördel av lappfonden,
varifrån de erhöll stöd på en rad olika områden. Han betonade dessutom att det var
statens marker som inbringade medlen i fonden, genom avkastningen av skogen på
renbetesfjällen, avgifter för jakt- och fiskeupplåtelse med mera. Samerna själva
bidrog däremot inte till fonden: ”Statens lappfond har inte bildats genom avsättning
av några av lapparna inbetalda skatter; den tillföres inte heller nu några dylika skat

73 Skrivelse från jordbruksdepartementet till länsstyrelsen i Norrbotten, 9/2 1951. NLL, D I
b:37, HLA; Skrivelse från Gustav Park till regeringen, 11/12 1952. Jordbruksdepartementets
arkiv, konseljakter 13/2 1953, nr 28, RA; Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 26/2
1954, nr 22, RA; Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 4/2 1955, nr 23, RA; Jord
bruksdepartementets arkiv, konseljakter 2/3 1956, nr 29-30, RA; Jordbruksdepartementets
arkiv, konseljakter 22/2 1957, nr 27, RA; Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 7/2
1958, nr 16, RA; Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 6/2 1959, nr 32, RA; Jord
bruksdepartementets arkiv, konselj akter 23/9 1960, nr 23, RA; Jordbruksdepartementets
arkiv, konseljakter 3/3 1961, nr 15, RA; Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 29/12
1961, nr 40, RA; Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 8/2 1963, nr 28, RA; SET
1960:10-11, 153. Se även revisionsberättelserna i SSR:s landsmötesprotokoll 1954-1963.
Ytterligare en möjlig metod att finansiera förbundets verksamhet diskuterades under perioden,
nämligen att ansöka om tillstånd att anordna ett varulotteri. Något beslut i frågan fattades
dock inte.
74 Riksdagstryck 1943. Kungl. Maj:ts proposition nr 110, 47-62 (citat s. 60); Lantto (2000b),
50-51. Förslaget i propositionen byggde på ett utredningsbetänkande av Lennart Berglöf, se:
SOU 1942:41. Betänkande angående åtgärder till stöd för de renskötande lapparna m.m.
Stockholm 1942, 154-165.
15 Norrländska Socialdemokraten 19/7 1952.
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ter eller andra skattemedel.”76 Fonden framställdes därmed närmast som en förmån
för samerna.
Från 1960 gavs SSR möjlighet att yttra sig över länsstyrelsernas anslagsäskanden
från lappfonden, men detta betraktades enbart som ett första steg. Förbundet häv
dade i ett PM 1961 att det var djupt otillfredsställande att organisationen inte tilläts
vara delaktig i hur fondmedlen förvaltades, eftersom lappfonden enligt SSR i reali
teten utgjordes av samernas egna medel. Någon annan tolkning var inte möjlig efter
som en stor del av medlen utgjordes av ersättningar för förlorade betesmarker, och
därför borde förbundet få vara med och styra utnyttjandet av lappfonden. Successivt
skärptes kraven från SSR till att samerna inte bara borde ha inflytande över utnytt
jandet av fonden, utan ett avgörande inflytande.77 Lappfogden i Jämtland
kommenterade denna fråga 1963, men berörde då inte ett direkt samiskt inflytande
över fonden utan hänvisade endast till att lappbyarna i länet hade rätt att yttra sig
över länsstyrelsens anslagsäskanden till lappfonden. Länsstyrelsen i samma län
framhöll däremot att staten trots allt var ägare till markerna och att lappfonden där
för inte kunde betraktas som samernas medel utan var statens. Det rådande systemet
ansågs därför vara lämpligt, lappbyarnas möjlighet att yttra sig över länsstyrelsens
äskanden från lappfonden gav dem ett tillräckligt inflytande över användandet av
dessa medel. Även länsstyrelsen i Västerbotten framhöll att de medel som inflöt i
lappfonden utan tvivel var statens och att ett starkare samiskt inflytande över fon
dens användande inte var befogat.78
Under andra halvan av 1950-talet hade emellertid behållningen i lappfonden
minskat kraftigt, framför allt till följd av stora utgifter för nyanläggningar och
underhåll av rengärden, stängsel, vaktkåtor, vägar och broar, och 1960 tillsattes
därför en utredning för att se över förvaltningen av fonden. Lappfondsutredningen
fokuserade på frågan om hur lappfondens intäkter och utgifter skulle balanseras för
att undvika en fortsatt minskning av behållningen. Frågan om ett eventuellt samiskt
inflytande över fonden ingick däremot inte i utredningens uppdrag, och berördes

76 Norrländska Socialdemokraten 29/7 1952. Se även: Skrivelse från lappfogdarna i Norr
botten till länsstyrelsen i Norrbotten, 9/1 1953. LNNA, B 1:21, HLA.
77 Skrivelse från SSR till regeringen, 26/5 1960. LNSA, E:9, HLA; Skrivelse från Israel
Ruong till jordbruksdepartementet, 1/8 1961. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 9/2
1962, nr 25, RA; PM rörande behovet av ombudsman åt Svenska Samernas Riksförbund, av
Israel Ruong, 30/10 1961. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 9/2 1962, nr 25, RA;
SET 1960:6-7, 90-91; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1961, Bilaga
9a, 1; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1962, 53-60, Bilaga 15a-17b;
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte i Gällivare 27 februari—1 mars
1963, 13.
78 P.M. angående SSR:s skrivelse till Konungen den 4 oktober 1963 om åtgärder för ren
näringens främjande med tillhörande handlingar, av assistent Iwan Lundberg, 12/11 1963.
LJA, B 1:34, ÖLA; Yttrande av länsstyrelsen i Jämtland över Svenska Samernas Riksförbunds
underdåniga skrivelse angående åtgärder för rennäringens främjande, 27/11 1963. LJA, E
11:37, ÖLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Västerbotten till regeringen, 3/12 1963, 12-13.
LNSA, E:10, HLA.
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heller inte.79 Det skulle dröja fram till 1971, då lappfonden omvandlades till samefonden, innan samerna fick inflytande över användningen av fonden.80

”E t t

s a m e f o l k o b e r o e n d e a v s k il j a n d e r ik s g r ä n s e r ”

Under perioden kom samerna i grannländerna och bilden av samerna som ett folk
oberoende av skiljande statsgränser att uppmärksammas i högre utsträckning än vad
som skett tidigare inom samerörelsen i Sverige.81 Men intresset varierade under
perioden, både till omfattning och till innehåll. Under början av 1950-talet uppmärk
sammades de samiska organisationssträvandena i de nordiska grannländerna, inte
minst i Norge. Samer från den svenska sidan deltog vid NRL:s landsmöten och rap
porter från dessa inflöt i SET. Även organiseringen i Finland, och då framför allt
Samii Litto, uppmärksammades i tidningen.82 Detta intresse för den samiska
organiseringen i grannländerna ebbade emellertid ut efter några år. Mot slutet av
decenniet började dock samefrågan i grannländerna åter uppmärksammas, men då
mer på ett generellt plan. Både skeenden inom samerörelsen och den samepolitiska
utvecklingen i Norge och Finland togs upp och behandlades i SET.83
79 Skrivelse från lappfogde Bror Ejdemo till 1960 års lappfondsutredning, 13/10 1960. LJA, B
1:30, ÖLA; P.M. ang. finansieringen av vissa beräknade utgifter för lappväsendet, av 1960 års
lappfondsutredning, 5/5 1961. YK 1780:1, RA. För länsmyndigheternas yttranden över lappfondsutredningens PM, se konseljakten: Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 23/2
1962, nr 59, del 1, RA. Se även: Riksdagstryck 1962. Kungl. Maj:ts proposition nr 68, 64-65.
80 SOU 1968:16, 159-169; SOU 1975:99. Samerna i Sverige. Stöd åt språk och kultur. Stock
holm 1975, 217-218; Ruong & Ruong, 63; Thomasson (1990), 751-752.
81 Jämför med: Lantto (2000b), 76, 111, 264, 267.
82 SET 1950:1, 9; 1950:2, 13-14; 1950:3, 26; 1951:4, 31; 1952:2, 15; Lantto (2000b), 264268. Samerna i Sovjetunionen uppmärksammades däremot nästan inte alls, se dock: SET
1952:2, 17; 1960:3-4, 40; 5/1960:9-10, 130-133.
83 Se till exempel: SET 1957:1, 7; 1958:5, 34-35; 1960:3-4, 39-40, 48; 1960:5, 58-60; 1960:67, 93; 1960:8-9, 125-126, 134-135, 139; 1960:10-11, 171; 1960:12, 184; 5/1961:1, 3; 1961:45, 67, 78, 87, 1961:8-9, 132; 1961:12, 165; 1962:4-5, 50; 1962:6-7, 94-97; 1962:11-12, 182.
För en översikt över den etnopolitiska mobiliseringen och utvecklingen av relationen mellan
statsmakterna och samerna i grannländerna under perioden, se till exempel: Berg, Bård A.
(1997). Ncering og kultur: Norske Reindriftsamers Landsforbund 50 år (1947-97).
Kårasjohka: Davvi Girji OS, 23-92; Berg, Bård A. (2000). Mot en korporativ reindrift:
Samisk reindrift I Norge I det 20. århundre - eksemplifisert gjennom studier av reindriften på
Helgeland. Guovdageaidnu: Sami Instituhtta, 209-402; Bratrein, Håvard Dahl & Niemi, Einar
(1994). ”Inn i riket: Politisk og pkonomisk integrasjon gjennom tusen år”. Nordnorsk
kulturhistorie 1: Det gjenstridige landet (red. Einar-Arne Drivenes, Marit Anne Hauan &
Helge A. Wold). Oslo: Gyldendal, 202-204; Drivenes, Einar-Ame & Jemsletten, Regnor
(1994). ”Det gjenstridige Nord-Norge. Religiös, politisk og etnisk mobilisering 1850-1990”.
Nordnorsk kulturhistorie 1: Det gjenstridige landet (red. Einar-Arne Drivenes, Marit Anne
Hauan & Helge A. Wold). Oslo: Gyldendal, 257-265; Eidlitz, Kerstin (1976). ”De ryska
samerna”. Samerna - ett folk i fyra länder (red. Lars Svonni). Stockholm: Prisma, 87-93;
Hætta, Odd Mathis (1976). ”Norsk skolpolitik i sameområden”. Samerna - ett folk i fyra
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En fråga som däremot uppmärksammades i långt högre grad i tidningen var det
samiska samarbetet över nationsgränserna. Det var vid en nordisk konferens i
Stockholm 1952 rörande sameslöjden som idén om en nordisk sameorganisation
först diskuterades.84 Planerna på ett mer organiserat samiskt samarbete över stats
gränserna inom Norden fick en fastare form året därpå i Jokkmokk, där en
”Internordisk konferens för lapska kultur- och näringsfrågor” anordnades. Konferen
sen arrangerades av de tre organisationer som arbetade för att främja samisk kultur i
Sverige, Norge och Finland: Same Ätnam, Sami Særvi respektive Lapin Sivistysseura.85 Den stora betydelsen av konferensen framhölls av biskop Bengt Jonzon,
dåvarande ordförande i Same Ätnam, när han i sitt öppningsanförande hälsade del
tagarna välkomna:

länder (red. Lars Svonni). Stockholm: Prisma, 49-60; Hætta, Odd Mathis (1981). ”Såmiid
Ædnan”. Norges Kulturhistorie. Bind 8. Underveis - mot nye tider (red. Ingrid Semmingsen
et.al.). Oslo: Aschehoug, 172-186; Minde, Henry (1980). ”Samebevegelsen, det norske
arbeiderparti og samiske rettigheter”. Samene - urbefolkning og minoritet. Hva er grunnlaget
for samernas krav om rettighter som eget folk? (red. Trond Thuen). Tromsp: Universitets
förlaget, 99-111; Müller-Wille, Ludger (1977). ”The ‘Lappish Movement’ and ‘Lappish
Affairs’ in Finland and Their Relations to Nordic and International Ethnic Politics”. Arctic
and Alpine Research 9(3), 235-245; Nickul, Kalle (1957). ”Översikt över sameproblemen i
Finland”. Såmiid dilit. Föredrag vid Den nordiska samekonferensen, Jokkmokk, 1953 (red.
Kalle Nickul, Asbj0m Nesheim & Israel Ruong). Oslo, 54-68; Nickul, Karl (ed.) (1952).
”Report on Lapp Affairs”. Fennia 76(3), 1-60; Niemi, Einar (1997). ”Kulturmpte, etnisitet og
statlig intervensjon på Nordkalotten: Et historisk perspektiv”. Den nordiska mosaiken: Språkoch kulturmöten i gammal tid och i våra dagar (red. Rut Boström Andersson). Uppsala: Upp
sala universitet, 269-271; Niemi, Einar & Salvesen, Helge (1987). ”Samene og
kvenene/finnene i minoritetspolitisk perspektiv”. Nationale og etniske minoriteter i Norden i
1800- og 1900-tallet. Rapporter til den XX nordiske historikerkongres, Reykjavik 1987: Bind
II (red. Gunnar Karlsson). Reykjavik: Sagnfræôistofnun Haskóla Islands, 81-84; Otnes, Per
(1970). Den samiske nasjon: Intresseorganisasjoner i samenes politiske historié. Oslo: Pax
forlag, 170-215; Salvesen, Helge (1995). “Sami Ædnan: Four States-One Nation? Nordic
Minority Policy and the History of the Sami”. Ethnicity and Nation Building in the Nordic
World (ed. Sven Tägil). London: Hurst & Company, 137-140; Stordahl (1998), 53-62, 78-82;
Aarseth, Bjprn (1978a). ”Samekomitéen av 1956. Nye signaler i samepolitikken”. Kultur på
karrig jord. Festskrift til Asbjörn Nesheim. Oslo: Norsk Folkemuseum, 237-255; Aarseth,
Bjpm (1978b). ”Sameorganisasjoner i Norge”. Ottar nr 105, 18-22.
84 SET 1952:2, 14, 18; 1960:5, 75; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte
1952, 21; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1953, 21.
85 Underdånigt yttrande av lappfogdarna i Norrbotten, 30/3 1953. LNSA, B 1:1lb, HLA; SET
1953:2, 8; Jernsletten, Regnor (1997). ”Reindrift, samevenner og samisk etnopolitikk i
Norden 1945-1975”. Stat, religion, etnisitet: Rapport fra Skibotn-konferansen, 27.-29. mai
1996 (red. Bjpm-Petter Finstad et.al.). Tromsp: Sami dutkamiid guovddas/Senter for samiske
studier, Universitetet i Tromsp, 283-286; Jernsletten, Regnor (2002). “The development of a
Saami elite in Norden”. Conflict and Cooperation in the North (eds. Kristiina Karpi & Johan
Eriksson). Umeå: Kulturgräns norr, 150-151; Nickul, Kalle, Asbjprn Nesheim & Israel Ruong
(red.) (1957). Såmiid dilit. Föredrag vid Den nordiska samekonferensen, Jokkmokk, 1953.
Oslo, 11-22. Se även: Lantto (2000b), 247, 383 not 128.
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Konferensen är i flera avseenden märklig. Aldrig förr ha så många representanter
för så många myndigheter, institutioner, organisationer, strävanden och företag,
som beröra samiskt kultur- och arbetsliv, kommit samman med så många av samerna själva för att tillsammans med dem studera och dryfta deras existensvillkor
och närings- och kultur spörsmål.86

Konferensen samlade totalt 193 deltagare som representerade samiska organi
sationer och myndigheter på olika nivåer i de tre länderna, dessutom var ett stort
antal forskare inriktade på samiska frågor närvarande.87 Att konferensen var sam
nordisk var ett nytt grepp i behandlingen av samefrågan, varken de samiska organi
sationerna eller de statliga myndigheter som hade ansvar för samiska frågor hade
tidigare samlats på detta organiserade sätt. Konferensen gav också impulser till ett
fortsatt arbete på denna nivå, både ett mer planmässigt och omfattande samarbete
mellan de tre nordiska staterna rörande samefrågan och ett mer organiserat sam
arbete mellan de samiska organisationerna. Bland annat fattades ett beslut om att
tillsätta kommitté med deltagare från de tre länderna, en kommitté som hade till
uppgift att lägga grunden för ett nordiskt råd i samiska frågor. Den skulle även an
svara för att en ny samnordisk konferens skulle anordnas.88
Tre år senare förverkligades planerna, vilka hade fått en fastare form genom
kommitténs arbete som bland annat hade resulterat i ett förslag till stadgar, när den
andra nordiska samekonferensen arrangerades i Karasjok. Vid konferensen fattades
beslutet att bilda Nordiska Samerådet, som hade sitt första sammanträde 1957. För
utom detta diskuterades under konferensen en rad olika brännande frågor för samerna, som till exempel utbildning, turism och utnyttjandet av naturtillgångarna i de
samiska områdena.89 Historikern Regnor Jernsletten menar att de svenska samerna,
och då framför allt SSR, inledningsvis kom att få en stark ställning inom Samerådet.
Den politiska mobiliseringen bland samerna i Sverige var än så länge starkare och
bredare än i Norge och Finland, och det fanns en erfarenhet med det politiska arbetet
86 Nickul, Nesheim & Ruong, 29. Öppningsanförandet återges även i: SET 1953:3, 3.
87 För en lista över deltagarna vid konferensen, se: Nickul, Nesheim & Ruong, 23-28.
88 SET 1953:3, 4; Nickul, Nesheim & Ruong, 335-337; Ruong, Israel (1953). ”En konferens
och en resolution”. Bland Sveriges Samer 1952-1953. Umeå: Svenska Missions-Sällskapet för
kyrkligt arbete bland Sveriges samer, 21-27.
89 Skrivelse från Israel Ruong, Carl Johansson och Per Idivuoma, med Förslag till stadgar för
Nordiska rådet för samefrågor, 13/1 1956. LNSA, E:7, HLA; Avskrift av skrivelse från jord
bruksdepartementet till statskontoret, 20/8 1956. LNNA, E 111:22, HLA; SET 1955:1, 5;
1956:2, 8; 1956:3, 4-5, 7; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1956.
Umeå: Svenska Samernas Riksförbund, 1956, 27-28, Bilaga VI; The Lapps To-Day in Fin
land, Norway and Sweden I. Paris: Universitetsförlaget, 1960, 95-137; Ärenden som beröra
samerna. Särtryck ur NORDISKA RÅDETS handlingar, 5:te sessionen, Helsingfors 1957.
Helsinki 1957, 3-60. För en översiktlig beskrivning av Nordiska Samerådets utveckling och
verksamhet, se: Nickul, Karl (1977). The Lappish Nation: Citizens of Four Countries.
Bloomington: Indiana University, 80-89; Ruong (1982a), 197-203; Ruong & Ruong, 40-59;
Wigdehl, Aksel Helmer (1972). Nordisk Sameråd: En översikt over det nordisk-samiske
organisasjonsarbeidets historié. Hovedfagsoppgave i historié, Universitetet i Bergen. Bergen.
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och att agera i opposition till myndigheterna. SSR var dessutom den samiska organi
sation i Norden med det bredaste medlemsunderlaget, och förbundet hade en domi
nerande ställning som samisk organisation i Sverige. Jernsletten menar också att de
så kallade samevännerna, de nordbor med ett intresse för samerna och samiska frå
gor vilka var organiserade i de samekulturella organisationerna, inledningsvis fick
ett stort inflytande på Samerådets arbete.90
Kontakter mellan samerna över statsgränserna var sedan länge vanliga och tillika
naturliga, eftersom dessa gränser skar rakt igenom de traditionella samiska kultur
områdena. Under vissa perioder av den tidiga politiska mobiliseringen bland sa
merna under den första halvan av 1900-talet ökade dessa kontakter, framför allt
mellan samerna i Sverige och Norge, och diskussioner fördes till och med 1917
rörande att bilda en gemensam organisation för samerna i de båda länderna.91 Tan
ken på ett samiskt samarbete var således inte ny, men tidpunkten för bildandet av
Nordiska Samerådet kan i viss mån kopplas samman med externa faktorer. Nordiska
Rådet bildades 1952 och torde delvis ha fungerat som en idéförebild för den nybil
dade sameorganisationen och bidrog dessutom till att samefrågan togs upp och dis
kuterades på nordisk nivå. Redan från starten kom också Samerådet att arbeta gent
emot Nordiska Rådet, för att genom denna sammanslutning påverka de enskilda
staterna och samtidigt skapa en större enhetlighet i den samepolitik som fördes i de
nordiska länderna.92
Ett nytt märkesår för det samiska samarbetet var 1959, då två separata konferen
ser anordnades. Den första, vilken anordnades i Stockholm i april, var en expert
konferens som arrangerades gemensamt av Nordiska Samerådet och Nordiska Rådet
för att diskutera samefrågan i Norden. Efter konferensen såg Gustav Park positivt på
utvecklingen av det samiska samarbetet. Samerna hade gemensamma intressen och
en gemensam kultur och deras livsbetingelser var liknande. Denna insikt skapade en
grund för en större enighet mellan samerna: ”Ett samefolk oberoende av skiljande
riksgränser är på väg att svetsas samman till en verklig nationell gemenskap.” Ett
påtagligt resultat av konferensen var att Nordiska Rådets juridiska niomannakommitté krävde statliga åtgärder till förmån för samerna. Dessa åtgärder borde inte
enbart inriktas mot renskötseln, utan mot hela den samiska gruppen. Språket borde
här få en central betydelse för att definiera vilka som skulle räknas som samer. Nor
diska Rådet ställde sig bakom detta och de berörda medlemsländerna förpliktade sig
90 Jernsletten (1997), 278-281; Jernsletten (2002), 150-159.
91 Se till exempel: Lantto (2000b), 75-79.
92 Till skillnad från de självstyrande områdena Färöarna, Åland och Grönland har samerna,
som på många sätt kan sägas personifiera den nordiska tanken, trots flera försök inte beviljats
medlemskap i Nordiska Rådet, bland annat med hänvisning till att de saknar ”författningsmässig särställning” i sina respektive länder. Sedan 1994 har dock sametingen i Norge,
Sverige och Finland observatörsställning i Rådet. För en översikt över Nordiska Rådets histo
ria och utveckling som organisation, se: Tpnnesson, 0yvind (2002). ”Nordisk Råd 19522002”. 50 år. Nordisk Råd 1952-2002. Til nordisk nytte? Kpbenhavn: Nordisk Råd, 11-150;
Wendt, Frantz (1979). Nordisk Råd 1952-1978: Struktur - arbejde - resultater. Stockholm:
Nordiska Rådet. Samerna och Nordiska Rådet behandlas bland annat i: Eriksson, 107; Smith,
Carsten (1992). Rettstenkning i samtiden: Rett - 0konomi - politikk. Oslo:
Universitetsförlaget, 129-140; Wendt, 189-194.
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att aktivt arbeta med frågan.93 I augusti samma år arrangerades den tredje nordiska
samekonferensen i Enare, en konferens som på ett sätt var historisk. Det var första
gången Nordiska Samerådet stod som inbjudare och arrangör av konferensen. Åter
igen togs en rad centrala frågor för samerna upp till diskussion. I en redogörelse för
konferensen framhöll Lars Thomasson betydelsen av mötet, och beskrev den som en
”stor manifestation av samisk gemenskap och samiskt samhällsansvar”.94
Inför den fjärde nordiska samekonferensen som skulle hållas i Kiruna 1962,
framhöll Israel Ruong i en ledare i Samefolket betydelsen av samarbetet mellan
samerna i Norden:
När det gäller en minoritet som den lapska är det ett problem hur den skall kunna
göra sin röst hörd och beaktad inom Nordens folkstyrda samhällen. Orsaken här
till är främst, att samegrupperna, i synnerhet i Sverige är så små, att de vanliga
formerna för demokratins funktion ej räcker till för att de samiska intressena icke
skall löpa fara att nollställas, dvs. i djupare mening bli obeaktade. För en demo
krati måste det vara ett livsvillkor, att individer och folkgrupper skall få lika möj
ligheter att utvecklas var och en efter sin särart och sina innersta förutsättningar.95

Här spelade de nationella samiska organisationerna en viktig roll för att tillvarata de
samiska intressena, men lika viktigt var det att samerna gemensamt arbetade för att
skapa en opinion inom Norden för de samiska frågorna. Även denna konferens be
skrevs som en framgång med stor betydelse för samernas situation.96
93 Skrivelse från Nordiska Samerådet till lappfogde Erik Malmström, 24/3 1959. LNSA, E:8,
HLA; Spörsmål av samiskt intresse vid Nordiska rådets 7:e session 1959: Samernas rättig
heter och samverkan på renskötselns område. Stockholm 1960, 22-117; SET 1959:5, 33-35
(citat s. 35); 1959:11, 77-78; The Lapps today in Finland, Norway and Sweden II. Oslo:
Universitetsförlaget, 1969, 1-115.
94 Spörsmål av samiskt intresse vid Nordiska rådets 7:e session 1959: Samernas rättigheter
och samverkan på renskötselns område, 118-139, Supplement; SET 1959:11, 78-81 (citat s.
81); The Lapps today in Finland, Norway and Sweden II, 117-171.
95 5/1962:6-7, 74.
96 Ibid.; 5/1962:9-10, 123-126; 1963:5-6, 103-108; The Lapps today in Finland, Norway and
Sweden II, 175-261. Efter undersökningsperiodens slut har det samiska samarbetet över grän
serna utvidgats ytterligare. Nordiskt Samiskt Institut startade sin verksamhet 1973, där forsk
ning kring samiska frågor står i fokus. Nordiska Samerådet bytte 1992 namn till Samerådet i
samband med att samerna i Ryssland blev medlemmar i organisationen. Samerna deltar även i
ett organiserat samarbete med urbefolkningar i andra länder via World Council of Indigenous
Peoples (WCIP) som startade sin verksamhet 1975. Nordiska Samerådet var en av de organi
sationer som deltog vid WCIP:s bildande. Se: Dieöut 1974:1. Kautokeino: Sami Instituhtta,
1974, 7-23; Heininen, Lassi (2002). “The Saami as a pan-national actor”. Conflict and Co
operation in the North (eds. Kristiina Karpi & Johan Eriksson). Umeå: Kulturgräns norr, 223234; Hætta, Odd Mathis (1992). Urbefolkningenes organisering, kontaktnett og
anerkjennelse. Alta: Alta Lærerhpgskole; Minde, Henry (1996). ”The Making of an Inter
national Movement of Indigenous Peoples”. Minorities and Their Right of Political Partici
pation (ed. Frank Horn). Juridica Lapponica 16. Rovaniemi: Lapland’s University Press, 90128; Ruong (1987), 64-65; Sara, Aslak Nils (1978). ”Grunnprinsipper i urbefolkningens
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Samarbetet mellan samerna över statsgränserna var en hjärtefråga för Israel
Ruong, och han såg det som centralt för att stärka samernas framtidsutsikter som ett
folk: ”Om samerna ska kunna överleva som en etnisk minoritet måste man sam
arbeta över gränserna. Om det samiska överlever i åtminstone ett av länderna kom
mer det att få återverkningar också på de övriga.”97 Ruong var involverad i för
beredelsearbetet inför Nordiska Samerådets bildande, och under en lång period ar
betade han aktivt inom organisationen. Hans stora engagemang i och intresse för
dessa frågor kom också att avspegla sig i SET, något som blev än mer påtagligt
sedan han övertagit redaktör sposten för tidningen.98
Arbetet med att skapa en gemenskap och sammanhållning mellan samerna i de
nordiska länderna var dock inte något som endast kunde bedrivas genom samekonferenser mellan ledande företrädare för de samiska organisationerna i respektive
land. Det krävdes även att synen på samerna som ett folk etablerades på gräsrotsnivå. Det var med detta syfte som även samiska ungdomar samlades i samband med
samekonferenserna. I anslutning till samekonferensen i Enare i augusti 1959 anord
nades ett ungdomsläger för samer från de nordiska länderna, något som var det för
sta i sitt slag. Totalt deltog 48 sameungdomar, tjugosex från Finland, tolv från Norge
och tio från Sverige. Syftet med lägret var att ”samla spridda sameungdomar till ett
gemensamt möte, där de kunde träffa varandra för att lära känna varandra och stärka
gemenskapsbanden över gränserna”. Detta initiativ följdes av en rad sameungdomsläger på olika platser under de kommande åren.99
Det var dock inte bara samerna som etablerade starkare kontakter över stats
gränserna i Norden. Även statsmakterna i de tre nordiska länderna utvecklade under
perioden ett mer organiserat samarbete i frågor rörande samerna. Detta skedde både
på en central och på en regional nivå. Centralt fördjupades samarbetet mellan
Sverige, Norge och Finland i samefrågor bland annat inom Nordiska rådet. De ut
redningar rörande samiska frågor i Sverige som genomfördes under 1950- och 1960talen gjorde dessutom studiebesök för att undersöka hur motsvarande frågor hante
rades i grannländerna.100 Regionalt etablerades ett mer organiserat samarbete mellan
politikk”. Kultur på karrig jord. Festskrift til Asbjörn Nesheim. Oslo: Norsk Folkemuseum,
275-282.
97 5/1978:9, 25.
98 Se till exempel: SET 1959:5, 33-34; 1960:3-4, 29; Sf 1961:2-3, 46; 1961:4-5, 79-80;
1961:6-7, 119; 1961:10-11, 147, 149; 1962:2-3, 24; 1962:4-5, 48-49; 1962:6-7, 74.
99 SET 1959:8, 54; 1959:12, 86-87 (citat s. 87); 1960:5, 68; 1960:6-7, 92, 96; 1960:8-9, 148;
Sf 1961:6-7, 118; 1961:8-9, 136; Jernsletten (1997), 286; The Lapps today in Finland,
Norway and Sweden II, 171-172.
100 Se till exempel: P. M. rörande vissa inom 1955 års renmärkeskommitté förberedelsevis
dryftade huvudlinjer för reformering av märkesförfarandet och revision av lagstiftningen om
renmärken, 24/2 1956. LJA, E 11:22, ÖLA; Utredning rörande den kyrkliga verksamheten
bland den lapsk- och finsktalande befolkningen, avgiven 21/4 1958, 14-16. YK 1638:1, RA;
Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till jordbruksministern, 30/11 1962. LNNA, B 1:29,
HLA; SOU 1960:41. Samernas skolgång. Stockholm 1960, 8, 49-63; SOU 1975:99, 233-235;
Spörsmål av samiskt intresse vid Nordiska rådets 6:e session 1958. Stockholm 1959; Spörs
mål av samiskt intresse vid Nordiska rådets 7:e session 1959: Samernas rättigheter och sam
verkan på renskötselns område’, Ärenden som heröra samerna.
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lappväsendet i Sverige respektive Norge. Regelbundna möten där lappfogdarna från
de bägge länderna träffades för att diskutera aktuella frågor började hållas 1949.
Denna typ av möten, en slags av ”världslappfogdemöte”101 där ”All Verdens Lappefogder”102 samlades för att utbyta erfarenheter, var viktiga för lappväsendet som
myndighet. Där kunde de båda ländernas lappfogdar utbyta erfarenheter och disku
tera frågor med gemensamma beröringspunkter mellan lappväsendet i Sverige och
Norge.103 En utökad kontakt med kollegorna på andra sidan riksgränsen stärkte
också lappfogdarnas kåranda och deras känsla av att utgöra en inte oväsentlig del av
den statliga byråkratin.

101 Skrivelse från lappfogde Hedbäck till lappfogde Arne Pleym, 9/1 1950. LNNA, B 1:19,
HLA.
102 Skrivelse från reindriftskonsulent Peder Hagen till lappfogde Bror Ejdemo, 29/7 1960.
LJA,E 11:31, ÖLA.
103 Skrivelse från lappefogde Peder Hagen till lappfogde Erik Hedbäck, 18/7 1949. LNNA, E
111:19, HLA; Skrivelse från lappfogdarna i Sverige till jordbruksministern, 20/3 1952. LJA, B
1:22, ÖLA; Skrivelse från lappfogde Erik Hedbäck till jordbruksministern, 21/1 1956. LNNA,
B 1:23, HLA; Skrivelse från lappfogde Erik Hedbäck till jordbruksministern, 7/7 1958.
LNNA, B 1:25, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen, 4/8 1960.
LNNA, B 1:27, HLA. Se även: Skrivelser från lappfogde Erik Hedbäck till lappfogde Hilding
Johansson, 16/6 1947, 6/8 1947. LVA, E 1:36, HLA; Avskrift av skrivelse från jordbruks
departementet till länsstyrelsen i Jämtland, 8/8 1947. LVA, E 1:36, HLA.
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4. S a m is k

kultur

Genom de moderna kommunikationernas uppkomst har kontakten mellan samernas gamla herdekultur och den moderna kulturen så att säga slutits tätare med en
utjämningsprocess som följd, som alldeles hotar att utplåna samemas egen kultur,
icke minst därför, att bärarna av denna kultur äro så få. Och den där utjämningen
sker uppenbarligen så häftigt, att den liksom rycker med sig individerna, i syn
nerhet sådana, som ej längre äro tillräckligt fast förankrade i samekulturen.1

Samisk kultur spelade liksom tidigare en framträdande roll i SET. En av dem som
allra ivrigast uppmärksammade kulturfrågorna var Israel Ruong, som i citatet ovan
lyfte fram en aspekt av de problem den samiska kulturen stod inför. Det var just
dessa frågor som hade fått honom att engagera sig i samerörelsen, och Ruong fram
höll i olika sammanhang att faktorer som kultur och etnisk identitet inte var statiska
utan dynamiska och i ständig förändring. För samema gällde det därför att genom
aktiv anpassning sträva efter att utveckla sin kultur och sin egenart, men att göra det
på sina egna villkor. Motsatsen, passiv anpassning, ledde endast till kulturell utplå
ning, och samerna fick därför inte ställa sig likgiltiga till den pågående utveck
lingen.2 Många olika aspekter av den samiska kulturen togs upp, inte minst dess
hotade ställning, men det var framför allt två områden som kom att ägnas en extra
stor uppmärksamhet: sameslöjden och samiskt språk.
Sameslöjden kom under perioden inte bara att framträda som en viktig aspekt av
samisk kultur, utan även som en allt mer betydelsefull samisk näring. Arbetet med
att bevara och utveckla slöjden utfördes främst inom Same Ätnam, och det fanns ett
speciellt slöjdutskott inom organisationen som från 1950-talet var mycket verksamt
på området. Det fanns flera problem inom sameslöjden när SÄ började arbeta med
frågan. Den traditionella slöjden höll på många håll på att slås ut av enklare och
billigare fabrikstillverkade kopior av samiska slöjdalster. Vissa grenar och tra
ditioner inom sameslöjden riskerade dessutom att försvinna, eftersom yngre slöjdare
inte hade tagit över och lärt sig teknikerna av de äldre. Det fanns även en påtaglig
risk för att de distinkta lokala och regionala skiljelinjerna inom sameslöjden skulle
suddas ut, något som inte minst påverkades av inflyttningen av nordsamer till de
sydligare sameområdena. För att komma till rätta med problemen vidtog SÄ tre
viktiga åtgärder. För det första arbetade organisationen med utbildningar i same
slöjd, kurser anordnades och slöjdkonsulenter som skulle arbeta med att utveckla
slöjden anställdes. För det andra fastställdes riktlinjer för god sameslöjd och ett
speciellt märke som skulle utmärka äkta sameslöjd utarbetades. För det tredje an
ordnande SÄ en rad utställningar och tävlingar, vilket starkt bidrog till att same

1 Ruong, Israel (1946). Samemas ungdom inför det dubbla kulturarvet. Uppsala: SameÄtnam, Sällskapet Lapska Odlingens Framtid, 8.
2 Se till exempel: Ruong (1981b), 17-18.
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slöjden blev mer uppmärksammad.3 Sameslöjden kom också som vi har sett att ha
en djupare inverkan på det samiska samarbetet inom Norden, genom att det var vid
en av de tidiga konferenserna på detta område som planerna på ett mer organiserat
samarbete mellan samerna i de nordiska länderna först diskuterades.
Det samiska språkets utsatta position började på allvar uppmärksammas under
1940-talet, en diskussion som fortsatte under denna undersökningsperiod. John Pers
son, same från Jämtland, skrev 1951 om samespråkets hotade ställning. Om än situ
ationen var allvarligast i Jämtland och Västerbotten, trodde han att det i framtiden
även kunde bli problem i Norrbotten.4 Också Ruong uttryckte en stark oro för det
samiska språkets möjligheter att överleva, liksom för den samiska kulturen i stort.
Språket var en viktig fråga för honom, och han tryckte hårt på dess betydelse för
samekulturen:
Det är nödvändigt, att samerna bli sadelfasta i Svenska språket. Deras med
borgerliga prestationer äro beroende av kunnighet i landets officiella språk och
deras kulturbehov kunna ej tillgodoses utan förmedling av svenska språket. Men
det är lika nödvändigt för dem att icke förlora sitt modersmål. Ett folks språk är
en integrerande del av dess kultur. Försvinner lapskan är också samernas saga
all.5

Den dubbelhet som krävdes av samerna i språkligt, och även kulturellt, hänseende
var betungande, men samtidigt nödvändigt för samerna som grupp. I syfte att mot
verka hoten mot det samiska språket strävade Ruong efter en utvidgad och förbättrad
undervisning i samiska på nomadskolan. Han arbetade för att lärarna i nomadskolan
skulle få gå kurser i samiska och skrev dessutom själv en läsebok på samiska för
användning i skolan. Också det arbete som genomfördes på nordisk bas uppmärk
sammades i tidningen, där inte minst standardiseringen av ortografin i nordsamiska
framhölls som viktig. Att skriftspråket blev gemensamt över riksgränserna var cent
ralt för möjligheterna att bevara det. Ett annat arbete rörande samiskan som pågick
parallellt var att utarbeta samiska kulturord. Många företeelser och begrepp i det

3 Se till exempel: Avskrift av skrivelse från jordbruksdepartementet till länsstyrelsen i Norr
botten, 14/1 1949. LJA, E 1:3, ÖLA; SET 1946:4, 3-4; 1949:2, 18; 1950:1, 8, 10; 1950:2, 1516; 1950:3, 21, 23, 25; 1951:1, 9-10; 1952:2, 14, 18; 1958:1, 3; 1958:3, 17; 1958:5, 36;
1960:5, 69; 1960:6-7, 87, 89; 1960:8-9, 138-139; 5/1961:1, 28; 1961:2-3, 51-52; 1961:4-5,
66; 1961:6-7, 115-116; 1961:12, 182-183; 1962:2-3, 20; 1962:4-5, 53; 1962:8, 117; 1962:910, 126-128; Lantto (1998), 173; Ågren, Katarina (1981). Sameslöjden - tradition och nybild
ning. Stockholm: Nordiska Museet, 17-26. För mer information om SÄ:s arbete och organi
sation under perioden, se: Wallmark, Lennart (1962b). ”Same-ätnam, Sällskapet Lapska
Odlingens Framtid - aktuellt kulturkontaktorgan”. Bland Sveriges Samer 1961-1962. Umeå:
Svenska Missionssällskapet Kyrkan och Samerna, 29-37.
4 SET 1951:4, 30. För språkdiskussionen under 1940-talet, se: Lantto (2000b), 241-242.
5 Ruong, Israel (1955). ”Om samema i Sverige”. Bland Sveriges Samer 1954-1955. Umeå:
Svenska Missions-Sällskapet för kyrkligt arbete bland Sveriges samer, 13. Se även: Ruong
(1946), 8-14; Svonni (1996a), 105-124.
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moderna samhället saknades i det samiska språket, och för möjligheterna att kunna
använda språket var det betydelsefullt att sådana utarbetades.6
En viktig roll i uppmärksammandet av samiskt språk fick Sameradion som star
tade sina sändningar 1952.7 Inledningsvis var sändningarna korta och få, men
successivt utvidgades programtiden, programmen sändes oftare och innehållet
breddades. Vissa av sändningarna var på samiska och ett samarbete inleddes med
SET 1960, där texter som skulle läsas i Sameradion publicerades i tidningen. Detta
var ett sätt att försöka bekantgöra framför allt äldre samer med den nya ortografin
som hade arbetas fram, och var även tänkt att användas som ett stöd för undervis
ningen i nomadskolan. En lång rad texter på samiska publicerades i SET, både till
Sameradions sändningar och även andra. Sameradions utsändningar uppmärksam
mades dessutom ofta i tidningen. En viss kritik mot de samiska sändningarna fram
kom dock. John Persson framhöll att det låg ett problem i att det endast skedde ut
sändningar på nordsamiska och lulesamiska, något som utestängde sydsamema. Han
menade att det ur ett kulturbevarande syfte givetvis var viktigt att sändningar gjordes
på samiska, men då måste det även ske på sydsamiska, annars fanns en risk för att
intresset för sameprogrammen skulle minska i det sydsamiska området. I ett försök
att motverka utestängandet av sydsamerna beslutade Sameradion 1961 att vissa
nyhetssändningar skulle göras på svenska, något som underlättade sydsamernas
möjligheter att följa med i sändningarna om än sydsamiskans utsatta position inte
förbättrades.8

6 Se till exempel: SET 1956:2, 6; 1956:4, 5-6; 1957:1, 7-8; 1957:3, 8; 1958:9, 54-55; 1959:4,
26-28; 1960:8-9, 136; 1960:10-11, 160; 5/1961:1, 15-16; 1961:12, 181-182; 1962:11-12,
154-155; 1978:9, 26; SOU 1960:41, 131-132; Lantto (2000b), 241-242. För samiskans ställ
ning i Sverige under 1950-talet, se Israel Ruongs översikter i: Utredning rörande den kyrkliga
verksamheten bland den lapsk- och finsktalande befolkningen, avgiven 21/4 1958, 17-20. YK
1638:1, RA; SOU 1960:41, 21-24; Ruong (1955), 11-13.
7 För en studie av radions betydelse som folkbildare i Sverige, se: Nordberg, Karin (1998).
Folkhemmets röst: Radion som folkbildare 1925-1950. Stockholm: Symposion.
8 Se till exempel: SET 1952:2, 18; 1952:4, 34; 1954:2, 6; 1955:2, 6-7; 1955:3, 10; 1956:2, 7-8;
1956:3, 8; 1957:1, 9; 1957:2, 5-6; 1958:2, 10-11; 1958:4, 25; 1958:5, 31-32; 1960:2, 17-18,
22-23; 1960:3-4, 35, 45, 50-52; 1960:5, 81, 83-84; 1960:6-7, 94, 112-116; 1960:8-9, 143-147;
1960:10-11, 175-178; 1960:12, 193-194; 5/1961:2-3, 40, 61-63; 1961:4-5, 73; 1961:8-9, 139,
141-143; 1961:12, 188-192; 1962:1, 15-16; 1962:4-5, 70-71; 1962:9-10, 135-136, 143-151;
1962:11-12, 190-192; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1952, 22;
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1953, 13-16; Protokoll från
Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1960, Bilaga 5; Ruong (1982a), 146. Se även:
Skrivelse av Nils Nilsson och Elisabeth Stinnerbom rörande sydsamiskan, 22/6 1955. LVA, E
1:49, HLA; Senaste nytt om den sydsamiska skriften, av Lisa Stinnerbom, Nils Nilsson och
Per Johan Fjellström, 22/11 1955. LVA, E 1:49, HLA; SOU 1960:41, 27. De samiska radiosändningarna i Norge behandlas i: Hætta, Odd Mathis (1984). NRK’s samiske sendinger.
Hovedoppgave, Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Tromsp. Tromsp.
75

U t b il d n in g s f r å g a n

I samband med att språkets situation uppmärksammades, kom som vi har sett även
utbildningsfrågan att lyftas fram. Den hade länge varit central inom samerörelsen
och hade ägnats stor uppmärksamhet i SET.9 Under 1950-talet intensifierades detta
ytterligare. Högre utbildning kom att ges allt större utrymme, när samer tog student
examen slogs detta till exempel upp i tidningen.10 Även frågan om forskning rörande
samerna och samiska frågor började diskuteras under perioden. Detta fördes inte
minst fram av Ruong som propagerade kraftfullt för en starkare satsning på detta
område. Vid den nordiska samekonferensen i Jokkmokk 1953 tog han upp frågan
om ett samiskt forskningsinstitut på nordisk bas och vilken betydelse en sådan in
stitution skulle ha för samisk forskning, men det skulle dröja ytterligare 20 år innan
dessa planer förverkligades genom inrättandet av Nordiskt Samiskt Institut. Ruong
menade att det var centralt med en utökad forskning, det krävdes en aktivering kring
samisk kultur. Inte för att bevara samerna och den samiska kulturen som museiföremål, utan för att skapa en grogrund för en utveckling.11 Utbildningsfrågan kom
dock främst att domineras av diskussionerna kring nomadskolans framtid och verk
samheten som bedrevs vid Samernas Folkhögskola.

Kulturhärd eller förlegad institution ? - Försvaret av nomadskolan
Under 1950-talet inleddes ett arbete med att omorganisera det svenska skolväsendet.
Efter ett omfattande utredningsarbete under 1940-talet hade riksdagen 1950 fattat ett
principbeslut om inrättandet av en nioårig allmän enhetsskola, som under perioden
1950-1962 gick under benämningen försöksskolan. Samebarnens separata skolor var
en bisak i sammanhanget, men inte desto mindre viktiga i strävandet efter att skapa
ett enhetligt skolväsende. Nomadskolans organisation stod vid sidan av det vanliga
folkskoleväsendet, den närmaste ledningen och tillsynen över skolan utövades av
nomadskolinspektören och det övergripande ansvaret för skolan låg hos domkapitlen
i Luleå och Härnösand. Skolans ställning i det framväxande nya skolväsendet, och i
efterkrigstidens förändrade samhällsklimat, var dock inte längre självklar. De ur
sprungliga motiven för nomadskolan var inte längre aktuella. Den svenska ”lapp
skall vara lapp”-synen, med målsättningen att segregera de renskötande samerna och
bevara vad som sågs som genuin samisk kultur, dominerade inte längre samepolitiken på samma sätt. Grundtanken bakom nomadskolans inrättande hade därmed fallit
bort. Från slutet av 1930-talet och under 1940-talet hade en omfattande modernise
ring skett av nomadskolans fysiska struktur, samtliga skolor byggdes om och de
9 Lantto (2000b), passim.
10 SET 1950:2, 17; 1950:3, 26; 1951:2, 18; 1951:3, 21; 1954:2, 5; 1954:3, 8; 1955:2, 5;
1955:3, 6; 1956:2, 6; 1956:3, 5; 5/1962:9-10, 140.
11 Sf 1962:8, 107-108; Ruong, Israel (1957). ”Om sambandet mellan kultur- och näringsfrågor
i lappmarken”. Sämiid dilit. Föredrag vid Den nordiska samekonferensen, Jokkmokk, 1953
(red. Kalle Nickul, Asbjörn Nesheim & Israel Ruong). Oslo, 229-230. Se även: Forskning och
eftergymnasial utbildning i samiska. Förslag avgivet av sameutredningen. Ds U 1973:14.
Stockholm 1973.
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tidigare så hårt kritiserade hushållskåtorna försvann i processen. Genom modernise
ringen bedrev nu samtliga nomadskolor sin verksamhet i nya lokaler och barnen var
inackorderade i moderna skolhem. Parallellt med detta pågick en process där även
undervisningens innehåll successivt utvidgades och reviderades för att motsvara
utbildningen i den vanliga svenska folkskolan.12
Ett första tecken på att nomadskolans ställning inte längre var självklar kom i ett
utredningsbetänkande 1948, avgivet av 1945 års folkskolesakkunniga. De sak
kunniga föreslog visserligen inga ändringar av nomadskolans organisation, men
menade att det för framtiden kunde vara aktuellt att diskutera en förändring, inte
minst sedan skolan moderniserats. Nomadskolefrågan blev återigen aktuell under
mitten av 1950-talet, i samband med arbetet med att omorganisera den reguljära
skolan. Frågan togs 1955 upp av 1951 års skolstyrelseutredning, som ifrågasatte om
inte nomadskolan borde bli föremål för reformer. Bland annat diskuterade utred
ningen om inte nomadskolans separata organisation skulle avskaffas och att de en
skilda skolorna i stället skulle inordnas inom skolväsendet i respektive kommun där
de återfanns. Det enda konkreta reformförslag som skolstyrelseutredningen förde
fram var dock att ledningen för skolan skulle övergå från domkapitlen till Skolöver
styrelsen.13
Nomadskolan var en liten institution, under 1950-talets första år rörde det sig om
knappt 400 elever fördelade på tio skolor.14 Under den period skolan funnits hade
den successivt fått en allt viktigare position i samerörelsens retorik, där den lyftes
fram som en central institution för samerna och den samiska kulturen. Under den
första halvan av 1900-talet hade nomadskolan vid olika tillfällen ifrågasatts från
samiskt håll. Det var dock inte skolan i sig som var målet för kritiken, utan hur den
var organiserad. När de omfattande moderniseringarna av skolans fysiska struktur
färdigställdes under 1940-talet hade dock de samiska huvudkraven rörande nomad
skolan uppfyllts och skolan beskrevs genomgående i positiva ordalag, något som

12 Ecklesiastikdepartementets arkiv, konseljakter 15/7 1949, nr 46, RA; Skrivelse från
skolöverstyrelsen till regeringen, 5/3 1952. Ecklesiastikdepartementets arkiv, konseljakter 5/5
1952, nr 41, RA; Riksdagstryck 1950. Kungl. Maj:ts proposition nr 1:10, punkt 246; Riks
dagstryck 1950. Statsutskottets utlåtande nr 8, punkt 238; Riksdagstryck 1950. Riksdagens
skrivelse nr 8; SOU 1960:41, 43-44, 88-90, 125; SET 1953:2, 3; 1953:3, 6-7; 1960:3-4, 46-48;
Henrysson, Sten & Flodin, Johnny (1992a). Samernas skolgång till 1956. Umeå: Forsknings
arkivet, Umeå universitet, 38-41, 44-46, 53-58; Lantto (2000b), 242-243. För en översikt över
nomadskolans struktur och utbildningens innehåll vid undersökningsperiodens början, se:
Ruong, Israel (1952). ”Nomadskolorna i Sverige”. Sameliv. Samisk Selskaps Årbok 19511952. Oslo: Universitetsförlaget, 22-21.
13 SOU 1948:28. Betänkande och förslag angående nya mellaninstanser för folkskole
väsendet. Stockholm 1948, 93-95; SOU 1955:31. Skolväsendets lokala och regionala ledning
samt lärartillsättningen. Stockholm 1955, 380-388. I ett remissyttrande över skolstyrelse
utredningens betänkande vände sig Israel Ruong, i egenskap av nomadskolinspektör, med
skärpa mot en kommunalisering av nomadskolan. Detta skulle enligt honom medföra en
minskad demokratisering av nomadskolans ledning genom att föräldrarnas inflytande blev
obefintligt. Se: SOU 1960:4i, 135.
14 SOU 1955:31, 380-381.
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fortsatte under undersökningsperioden.15 Nomadskolan lyftes allt mer fram som en
central samisk institution. Den var en av de viktigare arenorna där samisk kultur
gavs utrymme och stod i centrum, den spelade därigenom en roll som inte kunde
ersättas med andra institutioner. Det var därför med stor oro som diskussionerna
kring nomadskolans framtid mottogs inom samerörelsen. Ifrågasättandet av behovet
av ett separat samiskt skolväsende uppmärksammades bland annat av Park, som
1953 framhöll skolans stora betydelse:
[N]omadskolorna [förblir] fullständigt oumbärliga, så länge renskötseln utgör det
framtida yrket för varje generation av nomadbarn. Som bekant är starka krafter i
rörelse bland nutida skolmän, som dock är främmande för nomadernas kunskaps
behov, att införliva nomadskolorna med det allmänna skolväsendet och överflytta
tillsynen över nomadskolorna [från nomadskolinspektören till] [...] de vanliga
folkskolinspektörerna i resp. inspektionsområden. Men detta skulle betyda, att nu,
när nomadskolorna börjar fylla sin maktpåliggande uppgift till rensamernas bästa,
skulle de skrotas ned till vanliga folkskolor. Det vore i sanning ett oförnuft utan
like.16

När nu den svenska skolan omorganiserades i riktning mot en enhetsskola var det
centralt för SSR att kunna motivera bibehållandet av ett separat nomadskolväsende.
Varför skulle detta undgå reformer och kvarstå som en separat institution? När skol
styrelseutredningens synpunkter rörande nomadskolan blev kända föranledde detta
en ökad aktivitet i försvaret av nomadskolan. Frågan togs upp till diskussion vid
landsmötet 1956 och en hotfull bild målades upp rörande nomadskolans framtid.
Skulle den försvinna skulle det samiska inflytandet över den skola deras barn gick i
minska kraftigt, ja närmast helt upphöra. Landsmötets reaktion var att uttala ett
starkt stöd för bibehållandet av nomadskolan, och en deputation tillsattes som skulle
uppvakta ecklesiastikministern Ivar Persson i frågan.17 Skolornas betydelse för samerna, och deras kvalitet, framhölls av SSR i den skrivelse som deputationen över
lämnade till ministern. Den samiska prägeln på skolorna ansågs vara central:
[Nomadskolorna] utgör verkliga kulturhärdar för samebarnen, och därför är de
helt enkelt omistliga för dem. Bortsett från den allmänna folkskolebildning, som
dessa undervisningsanstalter kan giva samebarnen långt bättre än vad svenska
barn i lappmarken kan få i sina skolor, där stora klasser merendels försvåra
undervisningsresultatet, bibringar de samebarnen dessutom en elementär inblick i
renskötselns betydelse för både samerna själva och lappmarkernas fastboende be
folkning. [—]

15 Lantto (2000b), passim.
16 SET 1953:2, 3. Se även: SET 1953:3, 7.
17 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1956, 45-47.
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Vad detta betyder för deras utveckling i önskad riktning och för befästandet av
deras stamkänsla och samhörighet med fädernas liv och näring, torde ligga i öp
pen dag.18

SSR framhöll att om nomadskolan inlemmades i det allmänna svenska skolväsendet
skulle de samiska barnen hamna i minoritet i de enskilda skolorna, och den samiska
kontext och miljö där de nu fick sin undervisning skulle försvinna. Detta skulle det
innebära ett svårt slag för den samiska kulturutvecklingen och på längre sikt med
förde det risken att ”samisk livsinställning och kultur” skulle utplånas, med en ”ra
dikal utradering av den samiska folkminoriteten” som följd. För att undvika detta
dystra framtidsscenario anhöll SSR om att nomadskolväsendet bibehölls i nuvarande
form.19 I försvaret av nomadskolan framhölls från förbundets sida de starka
kopplingar som fanns mellan skolan och renskötseln. Ett separat samiskt skol
väsende sågs som en central grund för renskötseln, och näringen i sin tur lyftes fram
som en nödvändig förutsättning för den samiska kulturens överlevnad. Även nomad
skolan lyftes fram som en viktig arena för samisk kultur. En stark triangel målades
således upp, med skolan, rennäringen och kulturen i respektive hörn och med ett
starkt ömsesidigt beroende av varandra. Att en majoritet av samernas barn inte gick
på nomadskolan på grund av att de inte uppfyllde den officiella bilden av det sa
miska berördes däremot inte av SSR. Dessa samiska barn hade sedan länge befunnit
sig i den position förbundet ville undvika för nomadskolans barn, men ett inklude
rande av denna grupp i den samiska kontext nomadskolan enligt SSR utgjorde lyftes
inte fram som ett argument. Det var således endast de fjällsamiska barnens intressen
SSR försökte slå vakt om, övriga samiska barn lämnades utanför.
Som en direkt följd av de samiska opinionsyttringarna tillsattes en utredning som
skulle se över nomadskolans ställning och organisering: 1957 års nomadskol
utredning. Fem sakkunniga kallades för att genomföra uppdraget, varav två var
samer: Israel Ruong och Ibba Kristina Åstot, den första samiska kvinnan som ingick
i en statlig utredning.20 Tillsättandet av nomadskolutredningen var något av en del
seger för SSR, det gav förbundet mer tid och större möjligheter att påverka arbetet
och få till stånd ett positivt beslut. Att två av de fem sakkunniga inom utredningen
dessutom var samer förstärkte detta intryck.

18 Skrivelse från Gustav Park med flera till regeringen, 28/5 1956. Ecklesiastikdepartementets
arkiv, konseljakter 25/1 1957, nr 81, RA.
19 Ibid. Understruket i originalet. Se även: Norrländska Socialdemokraten 4/9 1959; SET
1959:6-7, 41-42. Långt ifrån alla samer såg dock positivt på sin tid på nomadskolan, se till
exempel: Marainen (1994), 14-16. Det förekom även extern kritik mot nomadskolan, som
beskrevs som en ”kvarleva av [...] lappromantiska föreställningar”. Undervisningsnivån vid
nomadskolan ansågs vara alltför låg för att motsvara samhällets och individens krav på ut
bildning. Se: Expressen 13/1 1959 (citat); Norrländska Socialdemokraten 23/2 1959.
20 SOU 1960:41, 5-8; SET 1957:1, 10; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1957, 6. Ibba Kristina Åstot kom från Sirkas lappby, Jokkmokk, och benämndes i utredningsbetänkandet som ”renägarhustru”.
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Nomadskolutredningen ägnade frågan om det fanns ett berättigande för bibehål
landet av ett separat samiskt skolväsende stort utrymme. Utredningen konstaterade
att de argument och bevekelsegrunder som legat bakom inrättandet av nomadskolan
inte längre var aktuella: ”Ju mer av det klassiska nomadlivet som försvinner, desto
mer bortfaller också den ursprungliga motiveringen för nomadskolan.” Förutom att
de ursprungliga argumenten bakom inrättandet av nomadskolan hade fallit bort,
fanns det även andra faktorer som talade för ett avskaffande av särundervisningen.
Om de samiska barnen inlemmades i det svenska skolväsendet skulle detta ge fler en
möjlighet att bo hemma under en större del av läsåret, genom att de kunde gå på
skolor som låg närmare hemmet än nomadskolorna. En blandad språkmiljö med
både svenska och samiska elever skulle också skapa bättre möjligheter för inlär
ningen av svenskan för de elever som i liten utsträckning eller inte alls behärskade
det svenska språket när de började i skolan. Det fanns dock även en rad faktorer som
talade för bibehållandet av en separat samisk skola. Samerna hade vissa minoritetsrättigheter som borde tillgodoses. Den samiska kulturen befann sig dessutom i en
utsatt ställning och de svenska statsmakterna borde inte bidra till att denna situation
förvärrades. De positiva bidrag nomadskolan gav till understödjandet av den sa
miska kulturen, genom undervisning i nomadkunskap och sameslöjd och genom att
samiska användes i undervisningen, skulle vara svåra för att inte säga omöjliga att
bibehålla vid en samundervisning. Att de samiska eleverna på de flesta skolor endast
skulle utgöra en liten minoritet av eleverna skulle dessutom försätta dem i en utsatt
position, något som kunde leda till konflikter och till att de samiska barnen underkommunicerade sin etniska identitet. Det fanns därmed både pedagogiska och psy
kologiska skäl som talade för bibehållandet av ett samiskt skolväsende, och detta var
också den ståndpunkt som intogs av utredningen.21
Utredningen föreslog att bibehållandet av nomadskolan skulle kombineras med
en valfrihet, där föräldrarna hade möjlighet att själva välja om de ville att deras barn
skulle läsa där eller i en reguljär skola. Bevarandet av nomadskolan som en samisk
utbildningsinstans skulle ses som en möjlighet, en möjlighet att låta barnen få sin
utbildning i en miljö där samisk kultur stod i förgrunden, och inte ett tvång. Kriteriet
för vilka elever som skulle få gå på nomadskolan skulle vara rent subjektivt, den
som betraktade sig som same kunde också sända sina barn till skolan.22 Därmed
skulle den särskilda skolplikt som folkskolestadgan föreskrev ”för fjällsamers barn,
för blinda och döva samt för psykiskt efterblivna”, falla bort för de samiska barnen. 23
Utredningens förslag att nomadskolan skulle bibehållas gällde dock endast lågoch mellanstadiet. Vad gällde högstadiet såg situationen annorlunda ut. En sjun
kande nativitet bland de renskötande, som fortfarande betraktades som den framtida
nomadskolans främsta underlag, och osäkerhet kring hur många samer utanför
denna grupp som skulle välja att sända sina barn till nomadskolan, gjorde att det
framtida elevunderlaget ansågs vara lågt. Utredningen framhöll därför att det var
21 SOU 1960:41, 67-87 (citat s. 67).
22 Ibid., 95-97.
23 SFS 1958:399. Kungl May.ts stadga för folkskolor, fortsättnings skolor och försöksskolor
(folkskolestadga), 9 §.
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omöjligt att inrätta ett högstadium på varje nomadskola, i stället laborerade de sak
kunniga med två alternativa lösningar; dels att inrätta ett centraliserat samiskt hög
stadium i samverkan med en reguljär skola i en av kommunerna med relativt stor
andel samisk befolkning, dels att vid två reguljära högstadier inrätta gruppundervis
ning i samiska ämnen. Det första förslaget skulle innebära ett rent samiskt hög
stadium, där viss undervisning skedde i samverkan med den reguljära skolan. Det
andra alternativet innebar att endast viss gruppundervisning i samiska ämnen skulle
ske separat för de samiska barnen, medan den övriga undervisningen skulle ske
tillsammans med skolornas övriga elever. På grund av det osäkra elevunderlaget
förespråkade utredningen det senare alternativet.24
Både rörande skoltidens längd och undervisningens innehåll skulle nomadskolan
motsvara den svenska folkskolan. Utredningen förespråkade att de särskilda ämnen
som fanns inom nomadskolan, nomadkunskap och samiskt språk, samt de speciella
kursplaner som fanns för två av folkskolans ämnen, hembygdskunskap och slöjd,
skulle bibehållas. Även inom andra ämnen anpassades undervisningen till de sa
miska förhållandena, vilket sågs som positivt. Utredningen poängterade att under
visningen inom nomadskolan följde de föreskrifter som för närvarande gällde för de
reguljära skolorna, men förutsatte dock att undervisningsplanen för nomadskolan
skulle genomgå förändringar i takt med att enhetsskolan infördes. De särpräglade
dragen i nomadskolan borde dock bibehållas även framledes.25
I frågan om nomadskolans ledning föreslog utredningen vissa förändringar. På
lokal nivå hade det sedan 1925 funnits särskilda nomadskolfullmäktige inom res
pektive distrikt, bestående av representanter för de dit tillhörande lappbyarna, som
hade en rådgivande funktion i samråd med nomadskolinspektören. Därigenom säk
rades ett visst lekmannainflytande över skolans verksamhet. Utredningen föresprå
kade att dessa lokala styrelser skulle avskaffas och att nomadskolorna skulle admi
nistreras av de kommunala skolstyrelserna. Nomadskolans intressen i dessa skulle
bevakas av en samisk föräldrarepresentant i respektive styrelse, med rätt att delta i
överläggningarna men inte i besluten. På regional nivå hade domkapitlens roll sedan
1958 avskaffats, och utredningen föreslog nu att länsskolnämnderna i de tre länen
skulle överta ansvaret för nomadskolorna på denna nivå.26
Nomadskolutredningen inhämtade samernas åsikter rörande skolan både lokalt
och centralt, dels hölls möten med de olika nomadskolfullmäktige, dels diskuterades
frågan vid olika landsmöten med SSR:s valda ombud. Vid mötena med nomadskol
fullmäktige framkom en relativt enhetlig bild av att samerna ville slå vakt om
nomadskolan som en samisk utbildningsinstitution. De motiveringar som framhölls
var att skolan stärkte möjligheterna att bevara det samiska språket, att den bidrog till
en bättre kunskap om och insikt i samisk kultur bland eleverna, att den stärkte den
inbördes sammanhållningen inom den samiska gruppen och att den hade positiva
effekter för renskötseln. Det fanns även en stor majoritet för bibehållandet av föräldrainflytandet på skolan genom fullmäktigeinstitutionen. Det var endast från lapp
24 SOU 1960:41, 97-114.
25 Ibid., 115-129.
26 Ibid., 132-155; SFS 1925:511. Kungl. May.ts stadga angående nomadundervisningen i
riket, §§ 48-49.
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byarna längst i norr som oppositionella röster mot nomadskolans bibehållande höj
des, där vissa menade att nomadskolan bidrog till att de samiska barnen separerades
och i viss mån isolerades från majoritetsbefolkningen vilket sågs som negativt.
Denna grupp menade dessutom att renskötseln inte vilade på nomadskolan och när
ingen kunde därför inte utgöra ett argument för bibehållandet av skolan. Det fanns
även en bristande förståelse för behovet av undervisning i samiska och för bevaran
det av språket, eftersom det ännu hade en stark ställning i dessa områden. I stället
prioriterades en förbättrad undervisning i majoritets språket.27 Även vid landsmötena
framträdde en liknande bild av hur nomadskolan betraktades. Enligt Park fanns det
en stor majoritet bland samerna för ett bibehållande av skolan om denna gjordes
likvärdig med folkskolan. De oppositionella röster som höjdes mot detta kom, lik
som i mötena med nomadskolfullmäktige, från de nordligaste lappbyarna, men deras
uttalanden möttes av kritik från övriga ombud.28
När utredningsbetänkandet låg färdigt vidtog en diskussion inom SSR om hur
förbundet skulle ställa sig till betänkandet. Överlag uttrycktes stor tillfredsställelse
över förslagen, men på två punkter framfördes kritik, dels rörande högstadiets orga
nisation, dels rörande samernas inflytande över nomadskolan. Inför behandlingen av
betänkandet vid 1961 års landsmöte preciserade Lars Thomasson kritiken i en artikel
i Samefolket. Han menade att utredningens förslag om gruppundervisning av sa
miska ämnen vid två högstadier var otillfredsställande, och att som utredningen gjort
hänvisa till ett tveksamt elevrekryteringsunderlag var enligt honom inte ett hållbart
argument. Thomasson betonade att elevunderlaget berodde på vilket förtroende
föräldrarna skulle ha för skolan, något som sannolikt skulle vara större om ett cent
raliserat samiskt högstadium inrättades. Ett sådant skulle ha bättre möjligheter att
samla samiska elever och undervisa i samiska ämnen, och denna lösning skulle
utgöra en mer naturlig överbyggnad till grundutbildningen vid nomadskolan. I frå
gan om samernas inflytande över nomadskolan menade Thomasson att utredningens
förslag innebar en klar försvagning av föräldrarnas möjligheter att påverka skolan.
En samisk representant i de kommunala skolstyrelserna, utan rätt att delta i besluten,
skulle inte kunna hävda samernas intressen. Han förespråkade därför en lokal led
ning av nomadskolan i form av en samisk skolstyrelse. Därigenom skulle det sa
miska inflytandet säkras och skolan skulle bli en samisk institution.29 Dessa krav
kom också ombudsförsamlingen att ställa sig bakom, när 1961 års landsmöte, efter
en mindre debatt, antog styrelsens förslag till yttrande.30

27 SOU 1960:41, 8, 64-65, 136; Idivuoma, 84-85.
28 SET 1958:4, 21-22; 1960:3-4, 49; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds lands
möte 1958, 49-53.
29 5/1961:1, 14-15; 1961: 2-3, 34-35, 46, 56-58.
30 Skrivelse från SSR till regeringen, 6/6 1961. Ecklesiastikdepartementets arkiv, konseljakter
23/2 1962, nr 72, RA; Sf 1961:4-5, 69, 94-95; 1961:6-7, 118; Protokoll från Svenska Samer
nas Riksförbunds landsmöte 1961, 4-6, Bilaga 1. Same Ätnam ställde sig i sitt remissyttrande
bakom de erinringar mot förslagen i betänkandet som SSR fört fram, se: Skrivelse från Säll
skapet Same-ätnam till ecklesiastikministern, 14/6 1961. Ecklesiastikdepartementets arkiv,
konselj akter 23/2 1962, nr 72, RA.
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Länsstyrelserna ställde sig genomgående positiva till nomadskolutredningens för
slag, och inte minst länsstyrelsen i Jämtland ville i hög utsträckning ge de samiska
invändningarna mot betänkandet sitt stöd. Även lappfogdarna Iwan Lundberg och
Per Lithander, i Jämtland respektive Norrbotten, ställde sig bakom förslagen i be
tänkandet.31 Bland övriga lappfogdar var däremot inställningen till nomadskolan inte
lika genomgående positiv, något som framkom både i deras remissyttranden och i de
yttranden de lämnade till utredningen under det pågående arbetet. Ingen av dem
förespråkade explicit ett avskaffande av nomadskolan, men deras tveksamhet till ett
bibehållande av särundervisningen för de samiska barnen framträdde tydligt. Detta
stod i skarp kontrast till hur de och deras företrädare på lappfogdetjänsterna tidigare
hade resonerat i frågan. Erik Hedbäck ifrågasatte till exempel om inte tiden var mo
gen ”för att slopa både särundervisning för samerna och annat som är ägnat att
uppehålla obehövliga skiljelinjer”32, medan både Börje Pekkari och Hilding Ritzén
framhöll att ett separat samiskt skolväsende riskerade att skapa en klyfta mellan den
samiska och den svenska befolkningen.33 Erik Malmström ifrågasatte uttryckligen
värdet av ett bibehållande av nomadskolan:
Min uppfattning är [...] att särundervisningen bidrager till att skapa en barriär
mellan lapparna och landets övriga befolkning. Skadan av en sådan isolering lär
knappast uppvägas av den betydelse, som särundervisningen möjligen kan ha så
som medel att bevara de lapska traditionerna och det lapska kulturarvet. Lyckli
gast vore enligt min mening att särundervisningen helt avskaffades [...]. [—] Om
nomadskolan trots allt bevaras, böra föräldrarna under alla förhållanden få välja
fritt mellan särundervisning och samundervisning. Det nuvarande tvånget för
fjällapparna att sätta sina barn i nomadskola försätter befolkningsgruppen under
ett högst otillbörligt förmyndarskap i kulturellt hänseende.34

31 Skrivelse från t f lappfogden Iwan Lundberg till länsstyrelsen i Jämtland, 12/5 1961.
Ecklesiastikdepartementets arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 72, RA; Skrivelse från lappfogde
Per Lithander till länsstyrelsen i Norrbotten, 16/5 1961. Ecklesiastikdepartementets arkiv,
konseljakter 23/2 1962, nr 72, RA; Skrivelse från länsstyrelsen i Jämtland till regeringen, 14/6
1961. Ecklesiastikdepartementets arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 72, RA; Skrivelse från
länsstyrelsen i Västerbotten till regeringen, 15/6 1961. Ecklesiastikdepartementets arkiv,
konseljakter 23/2 1962, nr 72, RA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen,
19/6 1961. Ecklesiastikdepartementets arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 72, RA.
32 SOU 1960:41, 232. Se även: Skrivelse från lappfogde Erik Hedbäck till länsstyrelsen i
Norrbotten, 29/4 1961. Ecklesiastikdepartementets arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 72, RA.
33 Skrivelse från lappfogde Börje Pekkari till länsstyrelsen i Norrbotten, 20/5 1961.
Ecklesiastikdepartementets arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 72, RA; SOU 1960:41, 235-237.
Även dåvarande professorn i finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet, Björn Collinder,
fick lämna ett yttrande över nomadskolutredningens betänkande. I huvudsak stödde han för
slagen i betänkandet, men Collinder förordade även, utan motivering, att nomadskolorna i
Västerbotten och Jämtland skulle läggas ner. Troligen berodde detta på att han ansåg att den
samiska befolkningen i dessa län redan var försvenskad. Se: Skrivelse från Björn Collinder till
Kanslern för Rikets universitet, 2/6 1961. Ecklesiastikdepartementets arkiv, konseljakter 23/2
1962, nr 72, RA.
34 SOU 1960:41, 233-235 (citat s. 234).
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Generellt uttryckte lappfogdarna ett mer eller mindre uttalat tvivel på kvalitén på
den undervisning som gavs vid nomadskolorna. De såg därför inga direkta argument
för bevarandet av ett separat samiskt skolväsende. I slutändan ställde sig dock samt
liga bakom utredningens förslag om ett bibehållande av särundervisningen för de
samiska barnen.
I regeringens proposition rörande nomadskolan 1962 framhöll ecklesiastik
ministern Ragnar Edenman att trots att frågan rent kvantitativt var liten och begrän
sad var den icke desto mindre viktig, eftersom den berörde en liten minoritetsgrupp i
det svenska samhället. Han poängterade att det var av största vikt vid avgörandet av
en sådan fråga att samerna själva fick komma till tals och att deras åsikter i frågan
borde tillmötesgås i så stor utsträckning som det var praktiskt möjligt, eftersom ”få
ting så klart visar ett folks mognad och kulturella nivå som dess förhållande till
minoritetsgrupper av olika slag.”35 För den svenska självbilden och för bilden av
Sverige utåt var det därför av stor vikt att denna typ av frågor hanterades med om
sorg och med hänsyn till den berörda gruppen.
Den kritik mot förslagen i betänkandet som framförts av SSR fick också för
hållandevis stort genomslag i propositionen. Till största delen följde den utred
ningens förslag, men på de punkter där förbundet fört fram kritiska synpunkter fick
de stöd av ecklesiastikministern. Edenman förespråkade i likhet med förbundet in
rättandet av ett centraliserat samiskt högstadium, eftersom detta skulle förbättra
möjligheterna att ge de samiska barnen den undervisning med samisk prägel som
planerades för högstadiet vid nomadskolan. Han ställde sig också bakom den sa
miska kritiken rörande att det samiska inflytandet på nomadskolan skulle bli mycket
begränsat om denna organisatoriskt inordnades i det kommunala skolväsendet. Kra
vet på samiska skolstyrelser vill han dock inte stödja, i stället förordade han att
nomadskolfullmäktigeinstitutionen skulle bibehållas. Ansvaret för den centrala led
ningen av skolan skulle förbli hos skolöverstyrelsen och nomadskolinspektören.36
Ecklesiastikministern fick dock kritik för sina ställningstaganden i dessa båda frå
gor, dels i en motion, dels i debatten i riksdagen. Kritiken utmynnade i att utred
ningens förslag på dessa båda punkter borde följas. Edenman försvarade sitt ställ
ningstagande med att direkt hänvisa till samernas egna åsikter:
För mig har funnits en enda synpunkt och det är den jag vill vädja till kammarens
ledamöter att ha förståelse för. När samerna själva så bestämt önskar en viss lös
ning av sitt skolproblem bör man gå dem till mötes, även om en och annan prin
cip i skollagstiftningen därvid skulle ”trampas på tårna”.37

Detta var enligt ecklesiastikministern ”det enda men mycket tungt vägande skälet”
till att han hade gått på en annan linje än utredningsbetänkandet. I slutändan ställde
35 Riksdagstryck 1962. Kungl. Maj:ts proposition nr 51, 48.
36 Ibid., 48-62.
37 Riksdagstryck 1962. Riksdagens protokoll, Andra kammaren nr 24, 197.
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sig riksdagsmajoriteten bakom omorganisationen av nomadskolan enligt de riktlinjer
som dragits upp i regeringens proposition.38 Både i Samefolket och inom SSR
uttrycktes en stor tillfredsställelse över riksdagens behandling av nomadskolfrågan,
inte minst över det genomslag som de samiska åsikterna, framförda av förbundet,
hade fått. Statsmakterna hade därmed utfört sin del av arbetet, nu låg ansvaret för
skolans framtid på samerna själva. Valfriheten innebar att det krävdes att tillräckligt
många samer valde att sända sina barn till nomadskolan om den skulle kunna upp
fylla sin roll som en samisk utbildningsinstitution. Skolan kunde bara bli vad sa
merna själva gjorde den till.39
Nomadskolreformen innebar att skolan nu för första gången skulle öppnas för
barn till samer som inte var renskötande fjällsamer. Israel Ruong har beskrivit re
formen som något i grunden positivt, där den automatiska kopplingen mellan renskötaryrket och de renskötande samernas barn hade tagits bort: ”Den tidigare hårda
och stumma bindningen vid nomadlivet och renskötaryrket har givit vika för den
moderna uppfattningen att man ej skall binda undervisningen vid vissa yrken på ett
alltför tidigt stadium av skolgången.”40 Regeringen framställde också detta som en
inkluderande reform. Visserligen gavs de renskötarfamiljer som valde att inte sända
sina barn till nomadskolan en möjlighet att lämna det samiska och assimileras, men
samtidigt öppnades det upp för fler att låta sina barn gå på en samisk skola och där
med ge dem en möjlighet att få en fastare förankring i den samiska kulturen. Till en
del var dock detta sätt att presentera frågan illusoriskt, eftersom nomadskolorna var
placerade inom renskötselområdet medan många icke renskötande samer redan var
bosatta utanför detta område och fler flyttade därifrån.41 Att välja nomadskolan för

38 För riksdagens behandling av frågan, se: Riksdagstryck 1962. Motioner i Andra kammaren,
nr 695; Riksdagstryck 1962. Statsutskottets utlåtande nr 141; Riksdagstryck 1962. Riksdagens
protokoll, Första kammaren nr 25, 5-7; Riksdagstryck 1962. Riksdagens protokoll, Andra
kammaren nr 24, 191-198 (citat s 197); Riksdagstryck 1962. Riksdagens skrivelse nr 319. Se
även: SFS 1967:216. Kungl. Maj:ts nomadskolstadga. Nomadskolutredningens arbete,
remissvaren och riksdagsbehandlingen behandlas översiktligt i: Henrysson, Sten & Flodin,
Johnny (1992b). Samernas skolgång: 1957 års nomadskoleutredning. Umeå: Forsknings
arkivet, Umeå universitet; Sjölin (2002), 102-105.
39 5/" 1962:4-5, 54; 1962:6-7, 80; 1962:8, 106; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds
landsmöte 1962, 26-28. SSR var även aktivt i samband med att den nya skolorganisationen
skulle finna sina former, se: Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte i
Gällivare 27februari—1 mars 1963, 30-38, 40-41, 81-82.
40 Ruong (1982a), 135.
41 För nomadskolans utveckling efter 1962 års reform, se: SOU 1975:99, 182-187;
Hyltenstam, Kenneth, Stroud, Christopher & Svonni, Mikael (1999). ”Språkbyte, språk
bevarande, revitalisering. Samiskans ställning i svenska Såpmi”. Sveriges sju inhemska språk
- ett minoritetsspråksperspektiv (red. Kenneth Hyltenstam). Lund: Studentlitteratur, 66-68;
Svonni, Mikael (1996b). ”Skolor och språkundervisning för en inhemsk minoritet - samerna”.
Tvåspråkighet med förhinder? Invandrar- och minoritetsundervisning i Sverige (red. Kenneth
Hyltenstam). Lund: Studentlitteratur, 158-160; Svonni, Mikael (1996c). “The Future of
Saami: Minority Language Survival in Circumpolar Scandinavia”. Northern Peoples Southern
States: Maintaining Ethnicities in the Circumpolar World (ed. Robert P. Wheelersburg).
Umeå: CERUM, Umeå University, 24-25; Thomasson, Lars (1976). ”Skola och utbildning för
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barnen skulle därmed innebära långa avstånd och inackordering under terminerna,
något som kunde vara en tveksam lösning för både barn och föräldrar.
Ulf Mörkenstam menar att reformen snarast kan ses som ett led statsmakternas
strävanden under denna period att omvandla samerna till vanliga medborgare. Re
formen öppnade inte bara upp för skogssamer och icke renskötande samer att bli
delaktiga i denna samiska utbildningsinstans, utan öppnade även möjligheter för de
renskötande fjällsamerna att välja bort nomadskolan för sina barn. Det skulle alltså
inte bara vara möjligt för dem som tidigare inte hade ansetts vara samer att ”välja”
samiskt, nu gavs även de ”genuina” samerna en möjlighet att välja svenskt. Mörken
stam tolkar därför reformen som att den snarast är till för att samerna ska lämna
denna etniskt markerade arena.42
Nomadskolutredningens resonemang rörande den samiska kulturens ställning och
diskussionerna inom den samiska gruppen kring detta understödjer i viss utsträck
ning Mörkenstams argument. Utredningen konstaterade att det fanns två olika
åsiktslinjer rörande den samiska kulturens framtid inom samegruppen. Den ena
sidan, som utgjorde en stor majoritet bland de tillfrågade samerna, hävdade värdet
av ett bevarande av den samiska kulturen och ville slå vakt om denna. Här uttrycktes
en stolthet över det samiska arvet, och en målsättning att bevara samisk kultur och
samiskt språk. Ett stärkande av gemenskapen inom den samiska gruppen och en
utvecklad organisatorisk sammanhållning skulle bidra till att uppnå dessa mål. Den
andra sidan, som framför allt bestod av samer från lappbyarna längst i norr, såg inte
ett värde i sig i samisk kultur, snarast betraktades framför allt nomadlivet som något
primitivt och ett tecken på efterblivenhet. Här fanns skamkänslor över den samiska
bakgrunden som snarast skulle döljas, och i stället skulle det nya, majoritetssamhällets kultur, anammas. Den samiska kulturens utsatta ställning betraktades inte
som ett problem, i stället sågs en risk med att en ökad organisering och starkare
sammanhållning bland samerna kunde leda till en isolering av den samiska gruppen i
det svenska samhället. I utredningen framhölls att den svenska samepolitiken måste
förhålla sig strikt neutral i denna diskussion. Varje individ i den samiska gruppen
skulle ha rätt att fritt välja om han eller hon ville förbli i och arbeta för den samiska
kulturen, eller frigöra sig från denna och assimileras in i majoritetsbefolkningen.
Denna valfrihet skulle även gälla för utbildningen: ”Var och en bör också få avgöra i
vilken riktning hans barn skall fostras: till samer och svenskar eller till enbart svens
kar.” Genom rätten att välja undervisningsform tillgodosågs denna valfrihet.43
I bedömningen att reformen av nomadskolan i realiteten inte genomfördes med
förhoppningen om att samer utanför rennäringen skulle börja välja nomadskolan
som utbildningsform för sina barn tycks Mörkenstam ha rätt. Att argumentera för en
separat skola enbart för de renskötandes barn var inte längre möjligt, och om skolan
då skulle behållas var enda möjligheten att öppna upp den för alla samer. Någon stor
tillströmning av barn från samiska familjer som inte bedrev renskötsel förväntades
inte från statsmakternas sida, det var fortfarande de renskötande samerna som skulle
samer i Sverige”. Samerna - ett folk i fyra länder (red. Lars Svonni). Stockholm: Prisma, 6170.
42 Mörkenstam, (1999b), 167-172; Mörkenstam (2000), 273-275.
43 SOU 1960:41, 78-82 (citat s. 82).
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utgöra kärnan i skolans elevunderlag. Valfriheten för alla samer att välja skolgång
för sina barn ser jag dock inte som ett allmänt assimileringsinstrument för att för
svenska den renskötande befolkningen, som Mörkenstams analys pekar mot. Snarast
var den en del i en påbörjad strävan att genom rationaliseringar minska antalet
näringsutövare inom renskötseln, och ett skolsystem som öppnade upp för samer att
välja ”svenskt” underlättade denna övergång. Valfriheten skulle bidra till att de
övertaliga sögs upp från renskötseln.44 Förhoppningen rörande dem som skulle förbli
inom näringen var dock sannolikt att de även fortsättningsvisskulle välja ”samiskt”,
det vill säga nomadskolan, och reformen tycks därför inte ha varit ett led i strävan
den att bidra till nedmonteringen av renskötseln som näring och samisk kultur.

Samernas Folkhögskola
Samernas folkhögskola hade sedan tillkomsten 1942 varit mycket betydelsefull för
att förstärka utbildningsnivån bland den samiska befolkningen. Skolan kom även att
bli en viktig arena för samerörelsen, många blivande sameledare utbildade sig där
och skolan stod som värd för en rad konferenser och möten.45 Folkhögskolan
uppmärksammades i stor utsträckning i SET, inte minst vid skolans båda jubileer
under undersökningsperioden, när den fyllde tio år 1952 respektive tjugo år 1962.
Vid tioårsjubileet hade totalt 229 elever läst vid folkhögskolan, tio år senare hade
antalet mer än fördubblats till 510. Eleverna hade kommit från hela det samiska
området, med en fördelning som ungefär motsvarade samegruppens andel i respek
tive län. En majoritet av eleverna kom från renskötarhem. Tiden vid skolan hade
dock ingen nämnvärd inverkan på elevernas yrkesval, de elever som var aktiva ren
skötare fortsatte i regel inom näringen, medan övriga med endast något undantag
förblev verksamma utanför renskötseln. Därmed kunde en av de stora farhågorna
som uttrycktes vid folkhögskolans inrättande, att verksamheten skulle locka bort
eleverna från renskötseln, klart motbevisas. Dessutom hade en handfull elever från
Norge samt en från Finland läst vid folkhögskolan. Att även samer från grann
länderna läste vid folkhögskolan framhölls av skolans rektor Lennart Wallmark och
av tidigare elever som något betydelsefullt. Därigenom bidrog skolan till samiska
kontakter över statsgränserna och till att den ömsesidiga kunskapen om varandra
stärktes, något som fördjupade gemenskapen. Genom sitt breda upptagningsområde
i Sverige, och genom inslagen av samer från Norge och Finland, medverkade Sa
mernas Folkhögskola till att överbrygga klyftor och skillnader mellan syd och nord
och mellan öst och väst inom det samiska området, mellan fjäll- och skogssamer
samt mellan renskötande samer och övriga samegrupper.46
44 Rörande renskötselns rationalisering, se vidare i Kapitel 6.
45 Lantto (2000b), 243-245; Ruong, Israel (1985). ”Samefolkets Egen Tidning och Svenska
Missionssällskapet”. Kyrkan och samerna (red. Stig Hellsten). Umeå: Svenska missionssällskapet Kyrkan och samerna, 97.
46 SET 1952:3, 22-24; Sf 1962:8, 113; Mortensson, Richard (1955). ”En tent fakkel”. Bland
Sveriges Samer 1954-1955. Umeå: Svenska Missions-Sällskapet för kyrkligt arbete bland
Sveriges samer, 18; Persson, John Paul (1954). ”Några funderingar om min folkhögskoletid”.
Bland Sveriges Samer 1953-1954. Umeå: Svenska Missions-Sällskapet för kyrkligt arbete
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Folkhögskolan, och då framför allt Wallmark, var även aktiv i det frivilliga bildningsarbetet. Han framhöll just folkbildningsarbetet som något mycket centralt i
aktiveringen av samerna och för möjligheterna att fördjupa gemenskapen mellan
olika samegrupper. I samarbete med Same Ätnam och lokala sameföreningar arran
gerades en rad olika folkbildningskurser, en verksamhet som intensifierades mot
slutet av perioden.47
Gustav Park var en av folkhögskolans främsta förespråkare, mer än en gång lov
sjöng han dess verksamhet och uttryckte sin stora tacksamhet för skolans gärning
bland samerna:
På 10 år har i denna skola utförts en kultur- och religiöst sedlig fostraregärning,
som eljest skulle ha behövt minst 100 år. Ja, i kulturellt hänseende - och detta
med tanke på Samefolkhögskolans målmedvetna strävan att ge eleverna en klar
inblick i rikedomen av kulturarvet från samefäderna och därtill en mångsidig
kunskap om den allmänna kulturutvecklingen i vårt land och sist och icke minst
den personlighetsfostran på kristen grund, som skolan vill ge sina elever - utgör
de gångna 10 åren i Samernas folkhögskolas verksamhet något av det vackraste
och mest välsignelsebringande, som har skett i samefolkets historia.48

Den stora betydelse som folkhögskolan haft kunde enligt Park inte övervärderas.
Förutom den personlighetsdaning på kristen grund som skolan stod för och de stora
insatser på det kulturella området, framför allt rörande sameslöjden och det samiska
språket, som den hade utfört, hade den även medfört en större insikt i och med
vetenhet om den egna ställningen i samhället bland samerna. Detta hade enligt Park
bidragit till en starkare nationalitetskänsla inom gruppen. Folkhögskolans verksam
het hade dessutom bidragit till ett rikare föreningsliv, med ett flertal lokala same-

bland Sveriges samer, 42-43; Wallmark, Lennart (1951). ”Ett solvarv på Samernas Folkhög
skola”. Bland Sveriges Samer 1950-1951. Umeå: Svenska Missionssällskapet för kyrkligt
arbete bland Sveriges samer, 8-9; Wallmark, Lennart (1952). ”Samernas Folkhögskola 10 år.
En återblick jämte aktuella synpunkter på svårigheter och glädjeämnen”. Bland Sveriges
Samer 1951-1952. Umeå: Svenska Missionssällskapet för kyrkligt arbete bland Sveriges
samer, 9-29; Wallmark, Lennart (1955). ”Samefolkets kulturkamp”. Bland Sveriges Samer
1954-1955. Umeå: Svenska Missions-Sällskapet för kyrkligt arbete bland Sveriges samer, 28;
Wallmark, Lennart (1962a). ”Samernas Folkhögskola inför nya uppgifter”. Bland Sveriges
Samer 1961-1962. Umeå: Svenska Missionssällskapet Kyrkan och Samerna, 7-13.
47 Se till exempel: Skrivelse från Lennart Wallmark till lappfogde Erik Hedbäck, 8/1 1958.
LNNA, E 111:23, HLA; Treårsplan för folkbildningsverksamheten bland samerna i Sverige
med hänsyn jämväl till det nordisk-samiska bildningsarbetet, fastställd 27/9 1959. LNNA, E
111:24, HLA; Wallmark, Lennart (1957). ”Skolans och det fria folkbildningsarbetets roll i
akti viseringen med särskild hänsyn till svenska förhållanden”. Sämiid dilit. Föredrag vid Den
nordiska samekonferensen, Jokkmokk, 1953 (red. Kalle Nickul, Asbjörn Nesheim & Israel
Ruong). Oslo, 247-253.
48 SET 1952:4, 29. Se även: Park, Gustav (1953). ”Svenska Missions-Sällskapets dubbla
gärning bland Sveriges samer”. Bland Sveriges Samer 1952-1953. Umeå: Svenska MissionsSällskapet för kyrkligt arbete bland Sveriges samer, 8-11.

föreningar och med SSR som kronan på verket. Han gick till och med så långt i sin
uppskattning av skolans verksamhet att han 1956 hävdade att SSR sannolikt inte
funnits till utan folkhögskolan och dess arbete. Skolan hade enligt Park haft en av
görande betydelse för etableringen av förbundet och för de framgångar organi
sationen dittills hade haft.49 Även tidigare elever betonade den centrala roll folk
högskolan hade haft för dem som individer liksom för samerna i Sverige, något som
till exempel Lars Pirak, ordförande i Samernas Folkhögskolas Kamratförening, gav
uttryck för 1961:
Samernas Folkhögskola betyder mycket. Vi som gått i denna skola kan intyga
det. Vi har fått lära känna varandra och därigenom har samhörigheten mellan sa
merna utvecklats.
Skolan har gett bättre möjligheter för sameungdomen att finna sig till rätta i
samhället och hjälpt till att skapa större förståelse för det dubbla samiska kultur
arvet.50

Under folkhögskolans första år hade dess verksamhet blivit starkt ifrågasatt, inte
minst från länsmyndigheterna i Norrbotten som menade att skolan kunde innebära
ett hot mot renskötseln genom att unga renskötare lockades att lämna näringen.51
Situationen hade dock stabiliserat sig under 1950-talet och folkhögskolan hade eta
blerat sig och fått en erkänd position i det samiska samhället. Vid den internordiska
konferensen rörande samiska frågor i Jokkmokk 1953 kom dock en förnyad attack,
den här gången ur en helt annan synvinkel och dessutom från ett överraskande håll.
Professor Björn Collinder tog i ett föredrag upp frågan om det samiska språkets
ställning i Sverige. Han ansåg att det befann sig i en utsatt ställning, en ställning som
försvagades på olika områden bland annat beroende på hur utbildningsverksamheten
var uppbyggd. Kritiken gällde främst språkets ställning vid nomadskolan, men verk
samheten vid folkhögskolan utmålades som en bidragande orsak till den rådande
situationen. Det hela utmynnade i en stark kritik av språkets ställning på folk
högskolan och av skolans ledning med Wallmark i spetsen:

49 SET 1952:4, 29; 1953:1, 8; 1953:3, 2, 5, 8; 1956:1, 3; Protokoll från Svenska Samernas
Riksförbunds landsmöte 1951, 4. Skolan hade dock ekonomiska problem under undersök
ningsperioden, något som även fortsatte efter 1962. Dessutom var elevunderlaget vikande,
något som till stor del berodde på reformen av nomadskolan vilket gav de samiska barnen en
grundutbildning som motsvarade den reguljära skolan och därmed minskade behovet av en
kompletterande utbildning på folkhögskolan. En följd av detta var att skolan från läsåret
1968/69 öppnades upp även för andra elever än samer. Se: Samernas Folkhögskola. Förslag
avgivet av sameutredningen. Ds U 1973:2. Stockholm 1973; Östlund, Birgitta (1973).
”Samernas folkhögskola och samerna”. Tidskrift för Svenska Folkhögskolan 54(7), 285-288.
50 Sf 1961:6-7, 113. Se även: SET 1957:1, 10; Mortensson, 18-20; Persson, 41-43; Pokka,
Anders Erik (1954). ”Vad Samernas Folkhögskola betytt för mig”. Bland Sveriges Samer
1953-1954. Umeå: Svenska Missions-Sällskapet för kyrkligt arbete bland Sveriges samer, 4041.
51 Lantto (2000b), 246-247.
89

Man skickar missionärer till Sydindien och Afrika, man predikar Guds ord på tamuliska, tigre och zuluspråk, men när man grundar en samisk folkhögskola, kan
man inte för pengar och goda ord driva opp en ung präst eller lärare som gitter
och kan lära sig lapska, och när så lapska språkets sista fasta borg i Sverige faller,
sitter samernas folkhögskola kvar i orubbat bo som en utpost för svenskhetens
bevarande i Lappland.52

Collinders attack mot folkhögskolan föranledde landsmötet 1954 att uttala sitt stöd
för skolan och dess verksamhet, bland annat uttalade sig flera före detta elever som
framhöll sin tacksamhet till och sitt stöd för folkhögskolan.53

52 Collinder, Björn (1957). ”Lapskans betydelse för samema och samekulturen”. Sdmiid dilit.
Föredrag vid Den nordiska samekonferensen, Jokkmokk, 1953 (red. Kalle Nickul, Asbjörn
Nesheim & Israel Ruong). Oslo, 184-198 (citat s. 190).
53 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1954, 30-31. Ruong uttalade
dock en viss förståelse för Collinders kritik och försvarade delvis hans anmärkningar rörande
språkets ställning.
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5. ”In t e

på statens n å d u ta n på rättens g r u n d ”

-

r ä t t e n till

LAND OCH VATTEN

Rensamerna är sålunda icke några statens nådehjon, som godtyckligt kan be
handlas huru som helst. Deras näringsutövning vilar ju på en fast rättsgrund, som
genom en kontinuerlig sedvana bottnar i urminnes tider. Innan svenska staten ens
hade fått vetskap om att våra lappmarker överhuvud fanns till, voro samema
sedan långliga tider hemvana besittare av dessa. Med en sådan tradition bakom
sig kan därför deras rätt omöjligen bero på ett mer eller mindre godtyckligt privi
legium.1

Gustav Park gav med uttalanden som detta upprepade gånger uttryck för sin syn på
samernas rättigheter till de områden de utnyttjade för renskötseln. Frågan kom att
vara föremål för kontinuerliga diskussioner under perioden, där SSR allt starkare
försökte hävda de samiska rättigheterna. De svenska statsmakterna hade successivt
etablerat sin kontroll över territoriet, liksom synen att markerna tillhörde kronan.
Samerna, liksom andra urbefolkningar runt om i världen, betraktades som en del av
naturen. Där den västerländska människan var civiliserad och förfinad, utvecklad
och avancerad, var urbefolkningar som samema vilda och naturliga, outvecklade och
ursprungliga. Det västerländska utgjorde normen i den eurocentriska världsbilden,
där urbefolkningar klassificerades som lägre stående, men med den positiva egen
skapen att de stod nära naturen, ja till och med var en del av denna.2 Det faktum att
samerna, som ett nomadiserande folkslag, inte ansågs äga den mark de utnyttjade på
gmnd av att deras nyttjandegrad var alltför låg, låg i linje med synen på samerna
som en del av naturen. Argumentet byggde på självklara grundförutsättningar
rörande samernas natur, de kunde, i likhet med älgen, bjömen eller andra inslag i
naturen, inte äga mark. De var en del av, men inte herre över, sin omgivning. De
samiska områdena i de nordligare delarna av det som skulle komma att utgöra
Sverige ansågs därför vara ägarlösa områden, terra nullius, som den svenska staten
gjorde anspråk på som sina.3
1SET 1953:4, 3.
2 Henderson, James (Säkéj) Youngblood (2000a). “Postcolonial Ghost Dancing: Diagnosing
European Colonialism”. Reclaiming Indigenous Voice and Vision (ed. Marie Battiste). Van
couver: UBC Press, 57-73; Ruong, Israel (1942). ”Om rennomadens rätt till jorden och gårds
brukarens”. Norlandica II. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 71-83.
3 Frågan om äganderätten till markerna och hur de nordiska staterna har behandlat denna, med
betoning på mer samtida förhållanden, diskuteras ingående av Lennard Sillanpää. Se:
Sillanpää, Lennard (1994). Political and Administrative Responses to Sami SelfDetermination: A Comparative Study of Public Administrations in Fennoscandia on the Issue
of Sami Land Title as an Aboriginal Right. Helsinki: Societas scientiarum Fennica; Sillanpää,
Lennard (2002). “Government responses to Saami self-determination”. Conflict and Co
operation in the North (eds. Kristiina Karpi & Johan Eriksson). Umeå: Kulturgräns norr, 83107.
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Fram till 1751, när gränsen mellan Sverige och Norge bestämdes, hade samerna
en äganderätt till sina lappskatteland som var jämförbar med skatteböndernas, något
som framgår av häradsrätternas protokoll. Efter gränsdragningen tycktes dock samemas politiska betydelse ha minskat, och successivt fråntogs samerna kontrollen
över markerna genom att länsstyrelsen gick in och trängde undan häradsrätterna i
administrationen av dessa markfrågor. Det hela omvandlades till en fråga om statlig
administration och lappskattelanden började betraktas som kronojord. När lappskattelanden formellt avskaffades genom den första renbeteslagen 1886, var detta
slutskedet i en långvarig process där samerna successivt förlorat kontrollen över sina
marker.4
Redan 1950 berörde SSR, med hänvisning till 1928 års renbeteslag, för första
gången de samiska rättigheterna till de marker där renskötsel traditionellt hade ut
övats.5 Två år senare slog förbundet vakt om de samiska rättigheterna till fiske, där
en viss inskränkning hade föreslagits.6 I dessa första inlagor från förbundet med
anknytning till rättighetsfrågan var resonemanget ännu outvecklat, något som dock
skulle komma att förändras under de följande åren. Det var framför allt Gustav Park
som inledningsvis var den från den samiska sidan som förde fram frågan. Han me
nade att samerna hade mångtusenårig hävd till markerna, de hade utnyttjat området
långt innan den framväxande svenska staten ens visste att det fanns. I emellanåt
mycket målande termer framhöll Park samernas långa tradition i området och deras
starka koppling till markerna. Han försökte med stark symbolik förmedla en bild av
ett samiskt urhem och av en svunnen guldålder:

4 Korpijaakko-Labba, Kaisa (1994). Om samernas rättsliga ställning i Sverige-Finland. En
rättshistorisk utredning av markanvändningsförhållanden och -rättigheter i Västerbottens
lappmark före mitten av 1700-talet. Helsingfors: Juristförbundets förlag; Lundmark, Lennart,
44-62; Päiviö, Nils-Johan (2001). Lappskattelandens rättsliga utveckling i Sverige - En ut
redning om lappskattelandens och de samiska rättigheternas utveckling från mitten av 1600talet till 1886-års renbeteslag. Guovdageaidnu: Sami Instituhtta.
5 Skrivelse från SSR till regeringen, 8/11 1950. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter
21/11 1958, nr 24, RA
6 Utdrag av protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Samernas Riksförbund
(S.S.R.), 20-21/10 1952. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 3/3 1961, nr 65, RA;
Skrivelse från Gustav Park till regeringen, 11/12 1952. Jordbruksdepartementets arkiv, kon
seljakter 3/3 1961, nr 65, RA. Förbundets yttrande gällde Lennart Berglöfs utredning rörande
fiskerättsliga förhållanden. Berglöf hade haft i uppgift att utreda och yttra sig över en lång rad
samiska frågor under 1940-talet och relationen mellan honom och Park hade då varit god, där
Park ofta hade berömt Berglöfs utredningsarbete och hans goda insikt i och kunskaper om
samiska frågor. I sitt yttrande 1952 var Park dock mycket skarpare i tonen och mer kritisk mot
Berglöf än han hade varit under 1940-talet. Se: SOU 1952:13. Betänkande angående vissa
fiskerättsliga förhållanden inom lappmarkerna samt tillgodogörandet av fisket i kronovatten
därstädes och i Jämtlands län m.m. Stockholm 1952; Lantto, Patrik (2000a). ”1930- och
1940-talets svenska lapputredningar och samiska reaktioner: En komparativ analys”. Den
komplexa kontinenten. Staterna på Nordkalotten och samerna i ett historiskt perspektiv (red.
Peter Sköld & Patrik Lantto). Umeå: Institutionen för historiska studier, Umeå universitet,
226-251; Lantto (2000b), 229-232.
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Alltifrån urminnes tider har samefolket och Lapplands jord oupplösligt hört
samman. Långt innan den tid, då historiens morgongryning begynte sprida sitt
sparsamma sken över ifrågavarande trakter, fanns samerna här. Detta har de se
naste arkeologiska undersökningarna uppvisat. Århundraden, ja, kanske t.o.m.
årtusenden, innan historieskrivaren, den frejdade romerske ämbetsmannen Gajus
Cornelius Tacitus i sin berömda skrift Germania år 98 enligt vår tideräkning om
nämner samerna i Ultima Thule, hade de varit mycket hemmastadda i Lapplands
tolvmilaskogar och på dess ödeliga fjäll. Mycket tidigt i sin historia hade de lyck
ats tämja renen och gjort honom till sin beredvillige tjänare och bästa inkomst
källa. Alltsedan dess har också samernas liv och öden mer eller mindre varit
sammanknippade med renskötseln. Och så länge de fick vara ensamma herrar
däruppe, var de även - praktiskt taget - ett uteslutande renskötande folk. Deras
stolthet och glädje var att äga och vårda stora myllrande renhjordar. Med trygghet
och tillförsikt kunde de den tiden se framtiden an. Även om det då liksom
stundom nu dåliga renbetesår [ejsomoftast inträffade eller om renpest eller varg
och järv, lo och björn samt örn tog sin anpart av renhjordarna, så reparerades så
dana skador snart genom försynens skickelser av naturen själv. Ur rent social och
ekonomisk synpunkt var den tiden helt visst den lyckligaste i samefolkets histo
ria, ty då var de helt och hållet fria människor.7
Park bestred därför bestämt den officiella inställningen att den samiska rätten till
markerna utgjordes av ett privilegium tilldelat av staten: ”Det är alltså inte på statens
nåd utan på rättens grund som renskötseln vilar sedan årtusenden tillbaka”.8 De
samiska rättigheterna att utnyttja markerna till renskötsel, jakt och fiske var en på
hävd grundad sedvanerätt och inget som förlänats av en välvillig statsmakt. I stället
ansåg han att denna rätt snarast blivit bekräftad och kodifierad genom svensk lag
stiftning där renbeteslagarna var de senaste exemplen, tankegångar som Park ut
vecklade vid olika tillfällen.9 Det var således inte samerna som tilläts utnyttja statens
marker, det var statsmakterna som hade trängt in på och etablerat kontroll över sa
mernas marker. Antropologen Robert Paine har resonerat kring just detta: “In the
case of the Saami, it is not they, the minority, who are the immigrants but the state
itself! Yet in handling autochthonous minorities, the modern state acts as though it
were the host!”10
7 Skrivelse från Gustav Park, ordförande i SSR:s styrelse, till kommunikationsministern, 31/1
1958. LNSA, E:8, HLA.
8 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1955, 5.
9 Skrivelse från Gustav Park, ordförande i SSR:s styrelse, till kommunikationsministern, 31/1
1958. LNSA, E:8, HLA; SET 1946:3, 2-3; 1953:4, 3-4; 1957:2, 2; Protokoll från Svenska
Samernas Riksförbunds landsmöte 1957, 18-19.
10 Paine, Robert (1984). “Norwegians and Saami: Nation-State and Fourth World”. Minorities
and Mother Country Imagery (ed. Gerald L. Gold). St. John’s: Institute of Social and
Economic Research, Memorial University of Newfoundland, 212-213. Se också Israel
Ruongs resonemang kring skattefjällsmålet, där han menar att bevisbördan borde ha legat på
staten att klargöra hur och varför äganderätten till marken hade fråntagits samerna: Ruong,
Israel (1982b). “Sami Usage and Customs”. The Sami National Minority in Sweden (ed.
Birgitta Jahreskog). Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 32-33.
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När rättighetsfrågan berördes av SSR kom det av Park anlagda perspektivet att
upprätthållas, om än argumentationen successivt kom att lämna det starkt dramatise
rade bildspråk han gärna använde. Utgångspunkten i det resonemang förbundet
förde fram var att de samiska traditionella rättigheterna hade stöd i en mångtusenårig
hävd till markerna, att de utgjorde en sedvanerätt. Denna rätt var etablerad före de
svenska statsmakternas inflytande på allvar gjorde sig känt i området och kunde
därför inte utgöra ett privilegium förlänat av den svenska staten.11 Från 1953 började
frågan om exploateringen av de samiska områdena att diskuteras allt mer ingående
inom förbundet. När frågan togs upp av Ruong detta år framhöll han att samerna
borde ha ett större inflytande vid exploateringen av Säpmi. Det gällde att sam
existera i området, både för olika befolkningsgrupper och olika näringar, men efter
som många olika former av exploateringar påverkade renskötseln var det centralt att
ett starkare samiskt inflytande över utnyttjandet av markerna etablerades. I en skri
velse till regeringen framhölls de bekymmer som den ökande takten och omfatt
ningen på exploateringarna medförde för renskötselnäringen:
Svenska Samernas Riksförbund har med oro konstaterat, huru olika intressen som
konkurrera om naturtillgångarna i lapparnas land, ofta till en början omärkligt
göra intrång på lapparnas gamla rättigheter. Intrånget sker bl.a. i form av in
skränkningar av renbetena samt möjligheterna av jakt och fiske. [—] Den oro vi
hyser är så mycket större som enskilda renskötande samer och lappbyar icke all
tid i förväg får veta om planerade åtgärder av detta slag.” 12

I skrivelsen framfördes för första gången även krav på att samerna borde få ta del av
de vinster som dessa exploateringar gav, ett krav som skulle komma att upprepas vid
ett flertal tillfällen under perioden, inte minst i anknytning till vattenkrafts
utbyggnaden. Att samerna fick ta del av de stora vinster som exploateringen av de
samiska markerna gav ansågs vara ett rättvisekrav, baserat på samernas ställning
som urbefolkning i området. Dessa medel borde fonderas för samernas vid
kommande för att utnyttjas till förmån för dem, både för de renskötande och de icke
renskötande, där bland annat forskning och utbildning lyftes fram som lämpliga
ändamål.13
Mot slutet av undersökningsperioden utvecklade förbundet allt mer sitt resone
mang rörande de samiska rättigheterna, genom att trycka på att samerna var en ur
befolkning i norra Sverige. Det var detta som utgjorde grunden för deras rättigheter

11 Se till exempel: Skrivelse från Gustav Park med flera till justitieministern, 19/11 1957.
LNSA, E:8, HLA; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1951, 47-51.
12 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1953, 3-13 (citat s. 11-12). Se
även: Oscarsson (1999), 59; Ruong (1953), 23.
13 Pro memoria från Svenska Samernas Riksförbund (S S R) med anledning av jur.kand. Pär
Kettis’ lagsammanställning, 11/4 1959. LNSA, E:8, HLA; Protokoll från Svenska Samernas
Riksförbunds landsmöte 1953, 3-13; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds lands
möte 1959, 26-29; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1962, 16-17;
Ruong (1957), 228-229.
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att utnyttja land och vatten och för den särlagstiftning renbeteslagen utgjorde. Den
rådande lagstiftningen på området var dock oklar vilket missgynnade samerna, och
SSR krävde därför 1962 att den sågs över för att stärka de samiska rättigheterna.
Även de icke renskötande samerna innefattades i förbundets diskussion kring dessa
frågor, genom att SSR krävde att hänsyn även skulle tas till denna grupp vid över
sikten av lagstiftningen eftersom de också borde omfattas av det skydd denna gav.
En sådan utveckling skulle stärka sammanhållningen inom den samiska befolk
ningen.14 Därmed utgick förbundet för första gången inte enbart från näringens
intressen i sitt resonemang, det var samerna som folkgrupp som borde inneha dessa
rättigheter. Att förbundet i sin argumentation började betona sin ställning som ur
befolkning, torde hänga samman med den ökade internationella uppmärksamhet som
riktades mot denna typ av frågor. Den konvention som International Labour
Organization (ILO), ett fackorgan knytet till FN, antog 1957 bidrog till detta. Kon
ventionen, som behandlade frågor rörande urbefolkningar och stamfolk, skulle vis
serligen komma att kritiseras för att den utmärktes av en förmyndarattityd och för att
den tycktes utgå från att dessa grupper successivt skulle assimileras, men den inne
bar likafullt ett första internationellt dokument som var inriktat på att förhindra
diskriminering av urbefolkningar vilket bidrog till att en ökad uppmärksamhet rikta
des mot dessa frågor.15
Diskussionerna kring samemas rätt till markerna de nyttjade var under perioden
ännu i sin linda och argumentationen i frågan inte så utvecklad. De problem samerna
mötte i försöken att stärka sina rättigheter har senare behandlats mer ingående av
Israel Ruong, som konstaterar att det hela sker fullständigt på motpartens villkor:
14 Protokoll från Svenska Samemas Riksförbunds landsmöte 1961, Bilaga 9a, 1; Protokoll
från Svenska Samemas Riksförbunds landsmöte 1962, 7-15, 23-26. Se även: Protokoll från
Svenska Samemas Riksförbunds landsmöte 1962, 48, Bilaga 9a-9b. För Nordiska Rådets
räkning gjordes en sammanställning över de samiska rättigheterna i Sverige enligt den gäl
lande lagstiftningen. Se: PM rörande samemas rättigheter i Sverige, upprättad i mars 1958 av
Pär Kettis. LVA, E 1:56, HLA. Efter undersökningsperiodens slut utmanades statens ägande
rätt till de marker som samema utnyttjar i det stora skattefjällsmålet som pågick mellan 19661981. Trots att samema förlorade målet anses deras rättsställning ändå ha stärkts. Se: Nytt
Juridiskt Arkiv. Avd I 1981(108), 1-253; Jahreskog, Birgitta (ed.) (1982). The Sami National
Minority in Sweden. Stockholm: Almqvist & Wiksell International; Lasko, Lars-Nila (1992).
Skattefjällsmålet - Högsta Domstolens dom. Guovdageaidnu: Nordiskt Samiskt Institut;
Ruong (1982a), 209-230; Svensson, Tom G. (1997). The Sami and Their Land: The Sdmi vs
the Swedish Crown. A study o f the legal struggle for improved land rights: the Taxed
Mountains Case. Oslo: Novus forlag; Thomasson (2002), 165-172.
15 ILO (1957). Convention (No. 107) concerning the Protection and Integration of Indigenous
and Other Tribal and Semi-Tribal Populations in Independent Countries. ILO antog 1989 en
ny konvention rörande urbefolkningar som ersatte den från 1957.1 den nya konventionen har
just frågan om urbefolkningarnas rättigheter till land och vatten en relativt framträdande
position. Hittills har endast ett begränsat antal stater ratificerat den nya konventionen. Sverige
är inte en av dem och rättighetsfrågoma har spelat en framträdande roll för tveksamheten från
den svenska regeringen att ratificera dokumentet. Se: ILO (1989). Convention (No. 169)
concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries', SOU 1999:25. Samerna
- ett ursprungsfolk i Sverige. Frågan om Sveriges anslutning till ILO. s konvention nr 169;
Mörkenstam (1999b), 152, 193-195.
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”Det är för samerna fråga om att bevisa sin rätt med stöd av motpartens källor, som
tolkas enligt motpartens rättsuppfattningar, där själva ägandet av marken, landet, är
ett grundläggande faktum. Samerna har en övermäktig bevisbörda”.16 Ruong fram
håller även att miljöbegreppet för samerna är vidare och mer omfattande än endast
naturmiljön, det innehåller fler aspekter som till exempel den sociala miljön. Om
någon av komponenterna i detta breda miljöbegrepp påverkas utifrån rubbas hel
heten.17 Exploateringen av de samiska markerna hade därför vidare och djupare
effekter än enbart på den naturmiljö som konkret påverkades.
Den syn på samernas rätt till land och vatten som fördes fram av Park och SSR
delades inte av statsmakterna. Länsstyrelsen i Jämtland hävdade visserligen att sa
merna hade en stark rätt till marken, men denna såg länsstyrelsen som en med nytt
janderätt närstående rätt som kunde bli föremål för inskränkningar. Staten betrakta
des som oinskränkt ägare till markerna. Även kammarkollegiet bestred bestämt
SSR:s yrkande rörande samernas rätt till land och vatten, och framhöll att ägande
rätten till de aktuella markerna tillkom staten.18 Länsstyrelsen i Västerbotten delade
denna uppfattning, och framhöll dessutom att ett alltför hårdnackad motstånd från
samernas sida gentemot viss exploatering av renbetesmarkerna i längden kunde
skada deras sak. Det rörde sig här trots allt om en nödvändig utveckling för det
svenska samhället, där renskötselns intressen vägde lätt när ett större perspektiv
anlades.19 I Norrbotten framhöll länsstyrelsen att om än de olika formerna av ex
ploatering och intrång inom de samiska områdena orsakade problem för renskötseln,
skapade de samtidigt ekonomiska värden för landet och hade positiva effekter även
för samerna, något som till viss del uppvägde de negativa verkningarna.20
Det var en lång rad olika verksamheter som inskränkte betesmarkerna och påver
kade samernas möjligheter att utöva renskötsel. Det moderna skogsbruket medförde
avsevärda problem för renskötselnäringen, problem som var växande i takt med att
skogsbruket utvecklades och expanderade. Kalbränningar och -huggningar upp
fattades som stora problem, liksom den besprutning som började användas.21

16 Ruong (1981b), 30.
17 Ruong, Israel (1978). ”Harrok: Ett samiskt nybygge i Pite lappmark”. Kultur på karrig jord.
Festskrift til Asbj0rn Nesheim. Oslo: Norsk Folkemuseum, 8; Ruong (1981a). Se även: Sara
(1978), 276-277.
18 Yttrande av länsstyrelsen i Jämtland över en av Gustav Park m.fl. gjord framställning an
gående förändring i vattenlagen, 13/5 1958. LJA, E 111:2, ÖLA; Skrivelser från Kammar
kollegiet till regeringen 12/6 1962, 28/11 1963. LJA, E 11:37, ÖLA
19 Skrivelse från länsstyrelsen i Västerbotten till regeringen, 3/12 1963, 9, 12. LNSA, E:10,
HLA.
20 Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen, 30/5 1958. LNNA, B 1:25, HLA.
21 Se till exempel: SET 1955:4, 2-3, 5, 8; 1959:2, 12-14; 1960:2, 15-16; 1960:6-7, 106; Sf
1962:4-5, 57-58; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1950, 6-7; Proto
koll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1954, 28-30; Protokoll från Svenska
Samernas Riksförbunds landsmöte 1955, 21-23; Reichwald, Astrid & Svedlund, Brita (1977).
Laevas: Sameby i dag - historia i morgon? Stockholm: PAN/Norstedts. Dagens problematik i
relationen mellan de båda näringarna behandlas i: Hahn, Thomas (2000). Property Rights,
Ethics and Conflict Resolution: Foundations of the Sami Economy in Sweden. Uppsala:
Swedish University of Agricultural Sciences. Se även: Gustavsson, Knut (1989). Ren-
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Turismnäringen innebar även den inskränkningar för renskötseln, och samtidigt
framfördes kritik mot att samerna i viss utsträckning utnyttjades som ett exotiskt
lockbete för turister. Det framhölls även fördelar med turismen, men för att verk
samheten skulle fungera tillfredsställande för samerna krävdes det bättre kontakter
mellan dem och turismnäringen och med turisterna.22 Dessutom fanns det gruvor,
raketskjutfält, militära anordningar samt vägar och järnvägar som alla trängde in på
renbetesmarkerna och hade effekter på näringen. I frågan om nya vägar och järn
vägar var ett av huvudkraven från SSR att berörda renskötare skulle ges större möj
lighet att delta i besluten rörande dragningen av dessa genom de samiska områ
dena.23
Vid den industriella exploateringen av de tre nordligaste länen togs liten eller
ingen hänsyn till renskötseln och dess intressen, framför allt inte under periodens
inledningsskede. Detta kan exemplifieras med den stora konferens rörande framtiden
för de dominerande näringarna i Norrbotten som hölls i Luleå i mars 1956. Under
två dagar diskuterades framtiden för jordbruket, skogsbruket, gruvnäringen och
vattenkraften i länet. Renskötseln omnämndes däremot inte i de publicerade före
dragen från konferensen, trots att en stor del av den framtida expansion som utmåla
des skulle ske på renbetesmarkerna och därmed indirekt på renskötselns bekostnad.24
Det föredrag som generaldirektören för Vattenfallsstyrelsen, Åke Rusck, höll är ett

näringen: En presentation för skogsfolk. Jönköping: Skogsstyrelsen; Mattsson, Leif (1981).
Relationen skogsbruk - renskötsel: Om framväxten av en markanvändningskonflikt. Umeå:
Geografiska institutionen, Umeå universitet.
22 SET 1960:6-7, 88-89; 1960:8-9, 120; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1954, 25-26; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1957, 33-36;
Kuhmunen, Nikolaus (1957). ”Samer och turister”. Bland Sveriges Samer 1956-1957. Umeå:
Svenska Missions-Sällskapet för kyrkligt arbete bland Sveriges samer, 31-39. I Jokkmokk
diskuterades till exempel ett förslag om att bygga ett ”sameskansen” för turister, med
”kommunalanställda samer och livs levande renar”. Se: Norrländska Socialdemokraten 9/6
1960.
23 Se till exempel: Skrivelse från advokat Vilhelm Carlsson till lappfogde Hedbäck, 14/5
1946. LNNA, E I:la, HLA; Om renskötseln inom Kiruna stad, av Nils Petter Andersson
Huuva, 23/9 1953. LNNA, E I:la, HLA; Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 27/1
1956, nr 28, RA; Redogörelse för renskötselförhållanden m.m. inom Västerbottens län, av
lappfogde Hilding Ritzén, 17/5 1958, 7-11. LVA, B 1:39, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i
Norrbotten till Försvarets fastighetsnämnd, 14/11 1959. LNÖA, B 1:26, HLA; Med ren
skötseln konkurrerande intressen, av konsulent Per Lithander, 11/2 1965. LNSA, F XI: 1,
HLA; SET 1953:4, 5-6; 1958:10, 66; 1958:12, 80-81; 1959:8, 59-60; 1960:2, 12; Sf 1961:1011, 149-150; 1961:12, 162-163; 1962:1, 8-9; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds
landsmöte 1953, 7; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1958, 40-43;
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1962, 47-48; Hedbäck, Erik
(1960). Samernas rättsställning i förhållande till gruvdriftens och industriens intressen.
Luleå. För översiktliga skildringar av med renskötseln konkurrerande intressen och exploate
ringen av renbetesområdena, se till exempel: Amft, 42-47; Beach (1981), 237-274; Bäck,
Lennart et.al. (1992). Rennäringen i konflikt och samverkan. En geografisk markanvändningsoch simuleringsstudie. Uppsala: Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, 38-69.
24 Thunborg, Folke (red.) (1956). Jorden, Skogen, Malmen och Vattenkraften i Morgondagens
Norrbotten. Stockholm: Föreningen Norrbottens Främjande.
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talande exempel. Föredraget präglades av en ökad medvetenhet om att nya vattenregleringsprojekt i allt högre grad måste ta viss hänsyn till naturvård och andra in
tressen innan de kunde genomföras. Rusck talade därför om hur Vattenfall strävade
efter att tillgodose jordbrukets, naturvårdens, turismens och fiskets intressen vid
planläggandet av nya vattenregleringsföretag. De eventuella intressen rennäringen
kunde ha i ett område där en vattenkraftsutbyggnad planerades tycktes dock inte
rymmas inom ramen för detta större hänsynstagande gentemot andra intressen.25 En
granskning av deltagarlistan vid konferensen ger samma bild. Till konferensen hade
inbjudits företrädare för de myndigheter och näringsintressen som förväntades vara
berörda och ha intresse av det som skulle diskuteras. Bland de 534 deltagarna fanns
ingen representant för samerna eller renskötseln. På plats fanns däremot de tre lapp
fogdarna från länet, och det var dessa som närmast kunde anses representera ren
skötselnäringens intressen.26
Det var dock en industriell verksamhet inom det samiska området som mer än
någon annan kom att stå i fokus under undersökningsperioden, en verksamhet som
utmålades som ett direkt hot mot renskötselns och i förlängningen även den samiska
kulturens överlevnad: Utbyggnaden av vattenkraften.

V anm akt

mot vattnets m akt

-

u tby g g n a d en a v vattenkraften

Norrland betraktades på många sätt som ett framtidsland kring sekelskiftet 1900, och
förhoppningarna om att kunna exploatera vattenkraften betraktades som en viktig
del av denna utvecklingspotential:
Lappland är framtidslandet icke minst genom den rikliga tillgången på vatten
kraft. Skogar, malmfält och vattenfall hafva ju sedan länge inregistrerats som
Lapplands slumrande millioner. Malmtillgången kan tömmas, skogarna kunna
sköflas, men vattenkraften förblir bestående.
Skogarna var det med gångna tiders primitivare hjälpmedel lättast att få bukt
med. Timret fälldes och forslades fram till vattendragen, och på den mäktiga vår
floden fördes det ned till kusten för att omsättas i pengar. Dynamiten och järn
vägarna öppnade möjligheten att exploatera de stora malmfälten till fromma för
vår ekonomi och, som vi skola hoppas, snart nog också för vår industri. Nu är
turen kommen till vattenkraften, som tack vare elektriciteten skall kunna öfverföras från ”obygderna” för att sprida ljus och kraft i ”bygderna”, d. v. s. kust
landet och industrisamhällena längs befintliga och blifvande kommunikations
leder. Vattendragen skola tämjas, de våldsamma flödena skola förminskas och

25 Rusck, Åke (1956). ”Ett 20-årsprogram för 2 miljarder”. Jorden, Skogen, Malmen och
Vattenkraften i Morgondagens Norrbotten (red. Folke Thunborg). Stockholm: Föreningen
Norrbottens Främjande, 203-224.
26 Thunborg, 9, 249-271.
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vattenfallen skola stundom blifva ”döda”, medan vattnet fängslas i tunnlar och
järnrör längs stränderna.27

Det framtidsscenario på vattenkraftsutbyggnadens område som civilingenjören Sven
Lübeck målade upp 1908 hade ännu inte blivit förverkligat vid undersöknings
periodens inledning. Vissa utbyggnader i norra Norrland hade genomförts, men den
stora utvecklingen på detta område skulle ta sin början under perioden. Vatten
kraften spelade en central roll för den svenska elkraftförsörjningen, den kraftigt
stigande elkonsumtionen medförde att vattenkraftindustrin behövde nya projekt för
att kunna tillfredställa detta behov. Utbyggnaden av vattenkraften hade fram tills nu
främst skett i de sydligare delarna av landet upp till södra Norrland. Nu riktades
dock blickarna allt mer mot norra Norrland och de stora outnyttjade kraftreserver
som fanns där, och det var i det samiska området som de stora projekten planerades.
Planerna innefattade att i princip alla utbyggnadsvärda vattendrag skulle regleras,
bara det var tekniskt möjligt och ekonomiskt lönsamt.28
Frågan om vattenkraftens utbyggnad i de norrländska fjälltrakterna kom att bli
något av en nyckelfråga för SSR och samerörelsen under undersökningsperioden,
och den utnyttjades även som en motor i arbetet med att få fler lappbyar att ansluta
sig till förbundet. Detta berodde bland annat på den stora omfattningen på de plane
rade regleringsprojekten och på att så många av lappbyarna påverkades. En översikt
1957 gav till exempel vid handen att inte mindre än nio av de tretton byarna i Jämt
land berördes av olika vattenregleringsprojekt. Även i Västerbotten och Norrbotten
berördes det stora flertalet av byarna av en rad projekt. I det sistnämnda länet var det
inte minst lappbyarna i Jokkmokks kommun, som idag står för den största andelen
av elproduktionen från vattenkraft i landet, som främst fick känna av effekterna av

27 Lübeck, Sven (1908). ”Lapplands vattenkraft”. Lappland: Det stora svenska framtids
landet En skildring i ord och bild a f dess natur och folk (red. Olof Bergqvist & Fredrik
Svenonius). Stockholm: C. A. V. Lundholm, 26. Se även: Sörlin, Sverker (1988). Framtids
landet: Debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella genombrottet.
Stockholm: Carlssons.
28 Se till exempel: Föredrag av direktör Tore Nilsson, återges i Protokoll, fört vid läns
styrelsens sammanträde 17/6 1955, 3-6. LNSA, E:6, HLA; Vattenfallsstyrelsens utbyggnadsprogram för vattenkraftanläggningar efter år 1957, april 1957. YK 1747:2, RA; Rapport från
Nordiska Vattenkraftkommittén beträffande utvidgat samarbete mellan Finland, Norge och
Sverige för utnyttjande av Nordkalottens vattenkrafttillgångar, 11/8 1958. YK 1656:1, RA;
Skrivelse från vattenfallsstyrelsen till utredningen angående inrättande av en vattendomstol
för Norrbottens län, 30/9 1958. YK 1656:1, RA; Redogörelse vid Renbetesmarksutredningens
sammanträde i Östersund den 16 januari 1961, av Åke Wikman. YK 2284:2, RA; Nordisk
udredningsserie 1962:3. Vattenkraften i Torne och Kalix älvar. Slutrapport från Nordiska
vattenkraftkommittén. Stockholm 1962; Dagens Nyheter 13/10 1959; Norrländska Social
demokraten 1/9 1959; Uppsala Nya Tidning 5/12 1960; Rusck, 203-224; Strand, Hans-Urban
(1987). Vattenkraften och befolkningsutvecklingen, sysselsättningen och ekonomin.
Vällingby: Vattenfall.
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vattenregleringarna.29 Det är också i Jokkmokk som denna skildring av vattenkrafts
utbyggnadens inverkan på rennäringen tar sitt avstamp, där de tidigare utbyggna
derna vid Suorva får tjäna som en historisk bakgrund till problematiken.

Vattenkraften i praktiken - exemplet med Suorvaregleringarna
Regleringsarbetena i Suorva kan stå som en intressant jämförelse med det intensiva
arbetet med att försvara samernas rättigheter till land och vatten vid utbyggnaden av
vattenkraften under 1950- och 1960-talen.30 Suorvaregleringarna har utförts i fyra
etapper, 1919-1923, 1937-1941, 1942-1944 och 1966-1972. Det rörde sig här om
mycket omfattande regleringar som ledde till att stora områden renbetesmarker gick
förlorade. Suorvadammen ligger inom de ursprungliga gränserna för Stora Sjöfallets
nationalpark i Norrbotten, och arbetet med att bygga den inleddes 1919. Behovet av
dammen motiverades med att ett jämnare tillflöde av vatten till kraftstationen i
Porjus och det planerade kraftverksbygget i Harsprånget därigenom kunde säkras.
Det är något av en motsägelse att anläggandet av en regleringsdamm godkändes i en
nationalpark där inga ingrepp i naturen skulle vara tillåtna, men eftersom förberedel
serna för projektet gjordes under första världskriget med rådande problem med
bland annat energiförsörjningen var motståndet mycket begränsat. De stora national
ekonomiska vinsterna projektet skulle inbringa vägde tyngre än de naturvårdande
synpunkterna. Samernas eventuella åsikter i frågan ägnades överhuvud taget inget
intresse. Genom att avskilja den del av nationalparken som skulle påverkas av
dammbygget löste regeringen och riksdagen problemet med ett ingrepp i området.31

29 Renskötsel kontra vattenreglering inom lappfogdens i Jämtlands län verksamhetsområde,
av lappfogdeassistent Iwan Lundberg, 31/5 1957. LJA, B 1:27, ÖLA; SOU 1966:12. Ren
betesmarkerna. Stockholm 1966, 257-261; Strand, Hans-Urban (1984). ”Vattenkraftsut
byggnaden i Lule älv: Betydelse för befolkning, försörjning och industrietableringar”.
Dœdalus 53, 244-248; Thomasson (1990), 785-787.
30 Relativt lite är skrivet rörande Suorvaregleringarna som behandlar frågan ur ett samiskt
perspektiv, och hur renskötseln i området påverkades. Se dock: Hanes-Nutti, Gertrud (1987).
”Karesuandosamer i Vaisaluokta och Änojalme. Dislokationens och vattenregleringamas
inverkan på deras näringar och hushållning”. Opublicerad B-uppsats vid institutionen för
historia, Umeå universitet. Umeå; Hanes-Nutti, Gertrud (1988). ”Samernas rättsliga ställning
vid de tre första Suorvaregleringarna”. Opublicerad C-uppsats vid institutionen för historia,
Umeå universitet. Umeå. Vattenregleringarna i Jokkmokksområdet som helhet, och deras
effekter för samerna och renskötseln, behandlas i: Anderson, Hans (1978). Tuorpon - männi
skor och land i norr. Stockholm: LTs förlag, 130-154.
31 Norrbottens-Kuriren 16/9 1938; Forsgren, Nils (1987). Suorva: Dammbygget i vildmarken.
Porjus: Porjus arkivkommitté, 67-89, 103-108; Nilsson, Tore (1972). Fyra gånger Suorva. En
tillbakablick på regleringsarbetena i Suorva. Stockholm: Vattenfall; Rusck, 208-210; Strand
(1984), 243-251; Ödmann, Ella, Bucht, Eivor & Nordström, Maria (1982). Vildmarken och
välfärden: Om naturskyddslagstiftningens tillkomst. Stockholm: LiberFörlag, 71-73. Se även:
Björkman, Gunnar (1963). ”Suorvasjöama före vattenregleringens tid”. Natur i Lappland 1
(red. Kai Curry-Lindahl). Uppsala: Svensk Natur, 120-129. Planerna på och den senare
genomförda utbyggnaden av Suorva möttes dock av vissa protester från delar av den fram
växande naturskyddsrörelsen, som såg utvecklingen som en stor skandal och ett mycket all
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För renskötseln hade byggandet av Suorvadammen i första hand effekter på de
två lappbyar som gränsade till dammbygget i norr och söder, det vill säga Sörkaitums lappby i Gällivare socken respektive Sirkas lappby i Jokkmokks socken.
Sedermera kom även de övriga lappbyarna i Gällivare och Jokkmokk att påverkas av
de fortsatta utbyggnaderna av Suorva. Inför den första regleringsomgången hördes
de berörda renskötarna i Sörkaitum och Sirkas. Representanter från byarna fick även
delta i markundersökningar inför utbyggnaden. Lappfogdarna som hörde ren
skötarna tillstyrkte dock utbyggnaden och detsamma gjorde länsstyrelsen i Norr
botten i sitt remissyttrande.32 Renskötarnas möjligheter att påverka besluten var i
realiteten minimala. Samerna hördes av lappväsendet, men det var sedan läns
styrelsen som gav sin syn på landets energibehov kontra renskötselns intressen i
området. I förhållandet till de stora nationalekonomiska intressen som stod på spel
ansågs renskötseln väga lätt.
Det var lappfogdarna J. O. Holm och Claes Österberg som hade i uppgift att be
vaka renskötselns intressen vid den första Suorvaregleringen. Holm menade att det
var svårt att exakt bedöma vilka problem renskötselnäringen i området skulle drab
bas av: ”Huru stor verkan uppdämningen av vattnet kan ha på lapparnes näring är ej
gott att säga. Men att den i mycket hög grad kommer att verka störande såväl för
Sörkaitum som för Sirkas, är visst.” Viktiga betesområden, kalvningsplatser och
flyttningsvägar skulle försvinna. Dessa förluster tycktes lappfogdarna dock se som
mindre kännbara, eftersom renantalet i området var relativt lågt fanns det enligt dem
utrymme för en ökning trots dämningen. Holm oroade sig desto mer för hur det stora
antalet anläggningsarbetare skulle påverka renskötselns möjligheter, och krävde
därför stränga regler för dem.33
varligt ingrepp i nationalparken. Utbyggnaden beskrevs till och med som ”den makabra
stympningen av Stora Sjöfallets nationalpark”. Se till exempel: Semander, Rutger (1923). Det
svenska naturskyddets mål och medel. Föredrag, hållet vid Naturvetenskapliga Student
sällskapets i Uppsala sammanträde den 20 mars och vid Svenska Naturskyddsföreningens
årsmöte den 24 april 1926. Stockholm: Svenska Naturskyddsföreningen, 3-4; SOU 1935:26.
Betänkande med förslag rörande det svenska naturskyddets organisation och statliga för
valtning samt uppgifter för det allmänna naturskyddets verksamhet. Stockholm 1935, 108109, 180-182 (citat s. 180, kursiverat i originalet); Sundin, Bosse (1989). “Environmental
Protection and the National Parks”. Science in Sweden: The Royal Swedish Academy of
Sciences 1739-1989. Canton: Science History Publications, 212-214.
32 Protokoll fört vid sammanträde med Gellivare sockens lappar, 22/3 1921. LNNA, A 1:1,
HLA; Spörsmål av samiskt intresse vid Nordiska rådets 7:e session 1959: Samernas rättig
heter och samverkan på renskötselns område, 81-87; Forsgren, 91-97, 122-123; Manker,
Ernst (1941). Det nya fjällvattnet. Forskningar och upplevelser hland lapparna kring
Akkajaure. Stockholm: Medén, 7-15; Manker, Ernst (1944). Lapsk kultur vid Stora Lule älvs
källsjöar. En etnografisk inventering inom uppdämnings området vid Suorva. Stockholm:
Geber, 12-14, 239-263; Nordin, 70-73.
33 Skrivelse från lappfogde J. O. Holm till lappfogde Claes Österberg, 31/1 1918. LNNA, E
111:2, HLA; Skrivelse från lappfogde Claes Österberg till länsstyrelsen i Norrbotten, 8/2 1918.
Handlingar i mål, Ans. D. 3/1919, MDL; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till reger
ingen, 28/2 1918. Handlingar i mål, Ans. D. 3/1919, MDL; Anteckningar om lapparnes flytt
ningar m.m. efter vattendraget ovan lilla sjöfallet, av lappfogde Holm 3/1 1920 (citat). LNNA,
E 111:3, HLA; Yttrande av lappfogde J. O. Holm till Norrbygdens Vattendomstol, 1/5 1920.
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De negativa effekterna framhölls däremot mer explicit av 1919 års lappkommitté,
som hävdade att Suorvaregleringen skulle få mycket kännbara följder för ren
skötseln i området. I två yttranden från 1920 respektive 1923 gav kommittén sin syn
på projektet. Kommittén anlade ett mycket brett perspektiv på de skadeverkningar
som regleringen skulle medföra. Förlusten av viktiga kalvningsland, betesmarker
och flyttningsvägar lyftes fram, liksom bortfall i fisket och förlusten av fasta kåtor
samt bodar. Kommitténs helhetsomdöme var därför att ”uppdämningen kommer att
för lapparna och deras näring medföra högst avsevärda olägenheter”, men samtidigt
ändå ”icke lända renskötseln till obotlig skada”. Även lappkommittén hävdade be
stämt att den stora samhällsekonomiska nyttan av projektet vägde tyngre än de pro
blem som skulle drabba rennäringen. Renskötarna borde däremot ges en skälig er
sättning för de förluster de drabbades av. Detta gällde både enskilda för förluster av
till exempel bodar och fasta kåtor, samt samerna som grupp för det intrång som
regleringen innebar. Ersättningen till samerna som grupp skulle gå till lappfonden.
En intressant faktor i lappkommitténs yttrande från 1923 rörande ersättningar var att
den inte enbart såg till de direkta skadeverkningarna och problemen. Kommittén
pekade även på de framtida begränsningarna för renskötseln i området samt de
följdproblem som kunde uppstå i andra områden på grund av regleringarna. Även
om det dåvarande antalet renar även efter regleringen kunde livnära sig i området,
innebar detta ändå en inskränkning för framtiden genom att möjligheter till tillväxt i
renhjordarna begränsades och genom att eventuell inflyttning av renskötare från
andra lappbyar försvårades.34
Förutom förlorade betesmarker och kalvningsområden medförde regleringen
också omläggningar av renskötseln i de berörda byarna, bland annat övergavs vissa
betesmarker på grund av att flyttningsvägar förstördes medan andra områden inte
kunde utnyttjas i samma utsträckning och på samma sätt som tidigare.35 Inlednings
vis uppvisade dock lappfogdarna och länsstyrelsen en stor osäkerhet rörande hur

Handlingar i mål, Ans. D. 3/1919, MDL; Yttrande av lappfogde Claes Österberg till Norr
bygdens vattendomstol, 18/5 1920. Handlingar i mål, Ans. D. 3/1919, MDL; Skrivelse från
lappfogde J. O. Holm till vattenrättsdomaren, 12/3 1921. LNNA, E 111:3, HLA; Utlåtande
angående vattenregleringens i sjöarna ovan Suorva inverkan på renskötselförhållandena m.m.
inom Jokkmokk och Gällivare, av lappfogdarna Claes Österberg och J. O. Holm, 8/8 1922.
Handlingar i mål, Ans. D. 3/1919, MDL; Utdrag av Norrbygdens vattendomstols dombok i
ansökningsmål angående vattenreglering rörande Suorvajaure m.fl. Stora Lule älvs källsjöar,
3-7/8 1921. LNNA, E II:lb, HLA.
34 Utkast till yttrande av 1919 års lappkommitté till kammarkollegium angående uppdämning
av Suorvajaure m.fl. av Stora Lule älvs källsjöar, 30/1 1920 (citat). YK 193:3, RA; Utkast till
yttrande av 1919 års lappkommitté till ordföranden i Norrbygdens vattendomstol angående
regleringen av vissa Lule älvs källsjöar, 31/5 1923. YK 193:3, RA. Se även: Skrivelse från
lappfogdarna Erik Hedbäck och Erik Malmström till byråchef Fr. Malm, 9/5 1944. LNSA, B
1:9, HLA.
35 Utredning om värdet av de skador, som kunna antagas uppkomma på renbete genom kraft
verksbygget vid Harsprånget i Norrbottens län, av lappfogdarna Erik Malmström och Åke
Wikman, 25/10 1950. NLL, D I b:36, HLA; Skrivelse från lappfogde Erik Malmström till
advokatfiskalämbetet vid kammarkollegium, 13/12 1954. LNSA, B 1:12, HLA; Skrivelse från
lappfogde Erik Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 27/12 1957. LNSA, B 1:13, HLA.
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effekterna av de första Suorvaregleringarna skulle bedömas, något som visade sig
genom deras återkommande hänvisanden till framtida erfarenheter för att bättre
kunna utvärdera frågan. Successivt började emellertid en större säkerhet fram
skymta, vilket blev tydligt från andra halvan av 1940-talet. En för samerna positiv
följd av det mer bestämda argumenterandet från lappväsendets sida var att kraven på
ersättningar skärptes. I en utredning av lappfogdarna Erik Malmström och Åke
Wikman från 1951 presenterades en förändrad syn på värderingen av renbetes
marker som gick förlorade vid vattenregleringar. Dessa värderingar medförde krav
på en höjning av de ersättningar som utbetalats vid de tidigare Suorvaregleringarna,
krav som senare upprepades och utvecklades.36
En för samerna mer negativ effekt av den ökade säkerhet med vilken frågan be
handlades från lappfogdarnas sida, var dock hur dessa bedömde de effekter skadorna
hade på renskötseln. Från att tidigare ha sett mycket negativt på Suorvaregleringarnas inverkan på näringen, började lappfogdarna allt tydligare betona att förlusten av
betesmarkerna trots allt endast hade begränsade effekter. De starka minskningarna i
renantalet som skedde under 1930-talet hade bidragit till osäkerheten, men när ren
hjordarna började återhämta sig under 1940-talet förbyttes detta i en förvissning om
att situationen trots allt var hanterbar. Lappfogde Malmström gick till och med så
långt att han 1947 hävdade att ”vattenregleringen knappast kan sägas ha medfört
någon rubbning i de renskötande lapparnas vanor, framkallat någon oro hos dem
över ovissheten i deras ställning eller minskat deras intresse för renskötseln”.37 Detta
36 Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen, 28/2 1918. Handlingar i mål, Ans.
D. 3/1919, MDL; Utlåtande angående vattenregleringens i sjöarna ovan Suorva inverkan på
renskötselförhållandena m.m. inom Jokkmokk och Gällivare, av lappfogdarna Claes Öster
berg och J. O. Holm, 8/8 1922. Handlingar i mål, Ans. D. 3/1919, MDL; Angående vederlag
för intrång, som genom reglering av vattenavrinningen ur Suorvajaure m.fl. av Stora Lule älvs
källsjöar förorsakats lapparna med avseende å av företaget berörda områdens användning
såsom renbetesmarker ävensom å fisket i sjöarna, av lappfogdarna Erik Hedbäck och Erik
Malmström, 27/11 1933. LNSA, B 1:2, HLA; Skrivelse från lappfogde Erik Malmström till
länsstyrelsen i Norrbotten, 13/7 1937. LNSA, B 1:5, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norr
botten till Herr Vattenrättsdomaren, Umeå, 5/8 1937. Handlingar i mål, Ans. D. 40/1937,
MDL; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till Norrbygdens vattendomstol, 20/9 1940.
LNNA, E 111:14, HLA; Skrivelse från lappfogdarna Erik Hedbäck och Erik Malmström till
Norrbygdens vattendomstol, 8/8 1941. LNSA, B 1:8, HLA; Skrivelse från lappfogdarna Erik
Hedbäck och Erik Malmström till Norrbygdens vattendomstol, 25/10 1943. LNSA, B 1:9,
HLA; Skrivelse från lappfogdarna Erik Hedbäck och Erik Malmström till byråchef Fr. Malm,
9/5 1944. LNSA, B 1:9, HLA; Skrivelse från lappfogde Erik Malmström till generaldirektör
Lennart Berglöf, 2/3 1947. LNSA, B 1:10, HLA; Norrbygdens vattendomstols protokoll den
24 januari 1951 i mål angående ny prövning av regleringsavgiften för reglering av Suorvasjöama m.m. i Stora Lule älvs vattensystem. LNNA, E 111:19, HLA; Utredning om värdet av
de skador som uppkommit på renbete genom reglering av Suorva-sjöama i Norrbottens län,
av lappfogdarna Erik Malmström och Åke Wikman, 28/6 1951. NLL, D I b:37, HLA; Skri
velse från lappfogde Erik Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 20/4 1956. LNSA, B
1:12, HLA; Skrivelser från lappfogde Erik Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 27/12
1957, 4/1 1958. LNSA, B 1:13, HLA.
37 Skrivelse från lappfogdarna Erik Hedbäck och Erik Malmström till byråchef Fr. Malm, 9/5
1944. LNSA, B 1:9, HLA; Skrivelse från lappfogde Erik Malmström till generaldirektör
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uttalande uppvisade en tydlig brist på förståelse för renskötarnas situation och för
den osäkerhet över näringens framtid som regleringarna medförde. Malmströms
närmast tvärsäkra bild av hur renskötarna i området påverkades av Suorvaregleringarna nyanserades dock under de kommande åren, och 1956 framhöll han i ett före
drag just den ”oro och osäkerhet” som renskötarna upplevde till följd av vatten
regleringarnas effekter.38
Trots de stora ingrepp som de tre första Suorvaregleringarna innebar omnämndes
de inte i SET. Några kampanjer för ersättningar till de drabbade renskötarna, i likhet
med 1950-talets aktioner, skedde följaktligen inte heller. Varken Tomasson eller
Park uppmärksammade frågan i tidningen före 1950. Att kampanjer för att hävda de
renskötande samernas rättigheter inte var aktuella vid denna tid är i viss mån för
ståeligt. Samerörelsen var i en helt annan position före SSR:s bildande och hade
endast begränsade möjligheter att agera kraftfullt i frågan. Orsakerna till att regleringsarbetena inte ens omnämns är däremot svårare att förklara. Regleringarna
innebar stora problem och omställningar för renskötseln i de berörda lappbyarna och
totalt hade 8 000 hektar renbetesmark gått förlorad.39 En möjlig orsak till tystnaden
kan vara att tidningen ännu saknade medarbetare i dessa områden och att detta med
förde en brist på information om följderna för de renskötande i området. Vid den
första regleringen torde dock Tomasson själv ha haft relativt god insyn i planerna på
regleringen och vilka effekter den skulle kunna komma att få på renskötseln. Lapp
kommittén behandlade frågan om Suorva vid två tillfällen, och vid det senare ingick
han själv i kommittén. Sannolikt insåg Tomasson inte vilken omfattning vatten
regleringarna skulle komma att få och vilka betydande effekter dessa skulle ha på
renskötseln. Denna förklaring är även en trolig orsak till att inte heller den tredje
regleringen, som skedde under Parks tid som redaktör, uppmärksammades i SET.
Park hade ännu inte uppmärksammat vattenregleringarna som ett hot mot ren
skötseln, något han skulle komma att göra under 1950-talet.
Inom SSR uppmärksammades Suorvaregleringarna första gången 1950. Därefter
återkom frågan vid olika tillfällen när planerade vattenregleringar diskuterades.
Suorva fick i diskussionen tjäna som något av ett avskräckande exempel på re
Lennart Berglöf, 2/3 1947 (citat). YK 1290:2, RA. För utvecklingen av renantalet under 1930och 1940-talen, se: Lantto (2000b), 159-161, 221-223.
38 Utdrag av protokoll, fört vid länsstyrelsens informationsmöte i vattenrättsfrågor i Jokkmokk
den 14 januari 1956, 45-54 (citat s. 50). LNNA, E 111:22, HLA. Se även: Protokoll från ex
kursion och överläggningar rörande verkningarna av de planerade kraftverksbyggena i Lilla
Lule älv, 12-16/9 1956. LNSA, E:7, HLA. För samiska upplevelser av Suorvaregleringarna,
se: Dahlström, Jan Håkan (1979). Samebyn: Bilder från Sörkaitum. Stockholm: LiberFörlag;
Ersson, Boris & Hedin, Birgitta (1977). Sämit. Samerna - Nordkalottens folk. Stockholm:
LTs förlag, 97-109; Marainen, Johannes (1986). ”Samerna under 100 år”. Museet 100 år (red.
Kjell Lundholm). Luleå: Norrbottens museum, 171-172. Den samiske diktaren Paulus Utsi
har berört Suorvaregleringarna i flera av sina dikter, se: Utsi, Paulus (1970). ”Dikter”. Från
bygd och vildmark 1970. Luleå: Luleå stiftsråd, 5-21; Utsi, Paulus (1974). Giela Giela. Upp
sala: Almqvist & Wiksell; Utsi, Paulus & Utsi, Inger (1980). Giela Gielain. Porjus; Utsi,
Paulus (2000). Följ stigen. Guovdageaidnu: DAT.
39 Utdrag av protokoll, fört vid länsstyrelsens informationsmöte i vattenrättsfrågor i Jokkmokk
den 14 januari 1956, 49. LNNA, E 111:22, HLA.
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gleringarnas effekter för renskötseln och hur utsatta renskötarna var i samband med
denna typ av frågor. När dessa regleringar hade genomförts hade liten eller ingen
hänsyn tagits till renskötarnas intressen, och det gällde därför för samerna att agera
för att tillvarata sina rättigheter vid de arbeten som nu planerades.40

”Den mark som är förlorad, den är förlorad för evigt” - ett växande motstånd
De samiska intressena i samband med vattenregleringar uppmärksammades inte i
någon större utsträckning inledningsvis under perioden. I direktiven från 1955 för
tillsättandet av norrländska vattenkraftutredningen omnämndes till exempel inte
samerna eller renskötseln, och i det betänkande som utredningen lämnade två år
senare var tystnaden lika kompakt.41 Denna tystnad uppmärksammades av SSR som
något anmärkningsvärt:
Utredningen synes i sin långa framställning helt och hållet ha förbisett det fak
tum, att rensamerna är en grupp näringsidkare, som genom vattenregleringarna
hotas att bli urståndsatta att driva sin gamla näring, renskötseln. Och ändå utgör
samerna det ifrågavarande landområdets äldsta inbyggare och näringsutövare.42

Om andra var tysta i frågan var det desto viktigare för samerna att de själva slog
vakt om sina intressen. Det var 5 § i renbeteslagen som utgjorde det rättsliga under
laget för en exploatering inom renbetesmarkerna: ”Finner Konungen visst område å
trakt, där lapparna äga uppehålla sig med sina renar, oundgängligen erforderligt för
särskilt ändamål av större betydelse, må sådant område undantagas från lapparnas
begagnande.” Om området låg ovanför odlingsgränsen inom Norrbotten och Väster
botten, eller inom renbetesfjällen i Jämtland, skulle ersättning lämnas för intrånget.43
Denna paragraf och hur den skulle tolkas, och diskussionen kring vad de samiska
rättigheterna egentligen bestod av, kom att vara centrala i den samiska argumente
ringen kring vattenregleringarna.
Gustav Park, som var den som först började uppmärksamma hur vattenkrafts
frågorna påverkade renskötseln och samerna, var länge den dominerande samiska
rösten i debatten. I sin argumentation tog han fasta på den inledande formuleringen i

40 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1950, 6; Protokoll från Svenska
Samernas Riksförbunds landsmöte 1953, 7; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds
landsmöte 1955, 4, 6-7.
41 Norrländska vattenkraftfrågor: Betänkande avgivet av norrländska vattenkraftutredningen.
Stockholm 1957; Norrländska vattenkraftfrågor: Bilagor till betänkande avgivet av norr
ländska vattenkraftutredningen. Stockholm 1957, Bilaga A. Även elkraftutredningen av år
1943, som sitt huvudbetänkande 1954 rörande elkraftförsörjningen specifikt berörde frågor
kring vattenkraftutbyggnaden i Norrland och skadeverkningar av denna, utelämnade samerna
och renskötseln. Se: SOU 1954:12. Elkraftförsörjningen. Stockholm 1954, 303-308, 463-473.
42 Skrivelse från Gustav Park, ordförande i SSR:s styrelse, till kommunikationsministern, 31/1
1958. LNSA, E:8, HLA.
43 SFS 1928:309. Lag om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige, 5 §.
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5 §, ”Finner Konungen visst område”. Enligt Park var denna formulering i ren
beteslagen inte förenlig med de effekter vattenkraften skulle få för renskötseln om
alla de planerade regleringsföretagen genomfördes. Det rörde sig inte om ett visst
begränsat område, det handlade om stora omfattande markområden som dessutom
var av central betydelse för renskötselnäringen. Han menade därför att denna para
graf borde tillmätas större betydelse när planerade projekt skulle bedömas.44 När
Park trädde tillbaka från barrikaderna och ersattes som redaktör och förbunds
ordförande av Israel Ruong kom också en ny röst in i resonemanget kring vatten
kraften. Ruong, som tillsammans med Lars Thomasson var den som främst ägnade
sig åt vattenkraftsfrågan i tidningen efter Park, betonade en annan del av 5 § i sitt
resonemang. Han uppehöll sig vid formuleringen ”oundgängligen erforderligt för
särskilt ändamål av större betydelse”. Ruong menade att denna aspekt var central att
ta ställning till när nya projekt skulle bedömas. De värden en reglering skulle med
föra måste tydligare vägas mot de värden som samtidigt gick förlorade, som till
exempel en samisk hembygd. I en allsidig planering var det nödvändigt att även
sådana faktorer vägdes in, allt kunde inte värderas i kronor och ören.45
I de tidiga vattenregleringsprojekten togs emellertid liten eller ingen hänsyn till
föreskrifterna i renbeteslagen, i stället utgjorde vattenlagen grunden för exploate
ringen. Den gällande vattenlagen hade stiftats 1918 och i denna omnämndes inte de
renskötande samerna bland de möjliga skadelidande parter som uppräknades.46 Detta
gav samerna en svagare rättsställning än andra grupper vid vattenregleringar, efter
som det var öppet för tolkningar hur skador som drabbade renskötseln skulle be
dömas och ersättas.47
Trots att vattenregleringarna kom att vara en av de mest dominerande frågorna
inom samerörelsen under undersökningsperioden, och trots att stora projekt redan
genomförts tidigare i det samiska området, dröjde det fram till 1953 innan frågan för
första gången uppmärksammades i större utsträckning av samerna själva. I en ledare
i SET belyste Park denna stadigt växande industrigren och dess effekter på ren
skötselnäringen.
För närvarande är våra älvar och sjöar ända längst uppe i fjällen föremål för den
största uppmärksamhet. De utgör nämligen outsinliga kraftkällor, som bör göras
brukbara för landets olika produktiva företag och som genom export av elektrisk
energi även kan tillföra oss utländsk valuta. Därför ävlas man nu att utbygga våra
norrländska forsar till väldiga kraftverk, som kan leverera den efterlängtade elekt
riska kraften för nyssnämnda ändamål och därtill också för andra viktiga nyttig
heter. [—]

44 Se till exempel: SET 1956:1, 7-9; 1957:4, 3.
45 Sf 1961:2-3, 38.
46 SFS 1918:523. Vattenlag.
47 För en översikt över behandlingen av vattenregleringsmål under perioden där även effek
terna på renskötseln behandlas, se: Lowing, Folke (1955). 1 kraftverkens skugga: Ett och
annat om kraftutbyggnadsmål. Stockholm: LTs förlag; Lowing, Folke (1964). De stora kraftutbyggnadsmålen. Första delen. Sjunde upplagan. Umeå; Lowing, Folke (1966). De stora
kraftutbyggnadsmålen. Andra delen. Sjunde upplagan. Umeå.
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Även om detta är en glädjande kulturell och industriell utveckling för hela vårt
lands vidkommande, så är det likväl givet, att den befolkning som sedan långliga
tider haft och fortfarande har sina boplatser och sin utkomst i de dalgångar, där nu
de stora uppdämningarna måste ske, kommer att för alltid genom de konstgjorda
vattenmassorna förlora oersättliga värden.48

De markområden som renskötseln riskerade att förlora var för näringen centrala
marker, om än arealen inte var stor i varje enskilt fall. Park betonade därför att det
var viktigt att renskötarna själva bevakade sina rättigheter om de skulle kunna få en
rättvis ersättning. De kunde inte räkna med att någon annan skulle göra det åt dem.
Lappväsendet kunde till exempel inte påräknas i detta fall, lappfogdarna var i första
hand statliga tjänstemän och hade sina främsta lojaliteter mot uppdragsgivaren. Det
fanns enligt Park flera exempel på detta, och renskötarna kunde därför bara lita till
sig själva.49 Tongångarna från Parks sida i frågan var inledningsvis relativt milda
och han uppvisade en förståelse för behovet av utbyggnaderna, något som dock
skulle förändras. Mycket snart började de planerade vattenregleringama utmålas i
allt mer hotfulla och mörka nyanser. Park betonade allt starkare att dessa ingrepp
innebar ett allvarligt hot mot renskötseln som näring och i förlängningen mot den
samiska kulturen i Sverige. Denna omsvängning i retoriken i frågan framträdde
tydligt redan 1954. I en ledare, något provokativt betitlad ”Är tiden nu inne för det
svenska samefolkets utplånande som en renskötande folkgrupp?”, tog Park upp
hoten mot renskötseln. Som det främsta utmålades de planerade vattenkrafts
projekten:
Som en jaggernautvagn, försedd med avguden Mammons mångsidiga emblem
och utrustning, tränger den moderna industrialismen fram ända upp till fjällen och
hotar att därvid undanskuffa och sedan tillintetgöra samemas gamla näring, ren
skötseln. Därvid visar sig de lagar, som stiftats till skydd för samerna som en ren
skötande yrkesgrupp, vara värdelösare än det papper, varpå de blivit tryckta.
Som exempel på denna för rensamerna skrämmande och ödesdigra företeelse
må allra först nämnas de i och för sig törhända nödvändiga kraftverksbyggen med
väldiga vattenuppdämningar, som nu håller på att planeras och genomföras så
gott som i alla vattendrag och sjöar i renskötselområdena ända upp till fjällen.
Därigenom förlorar ju samerna sina urgamla flyttningsvägar, bestående i till
frusna sjöar och vattendrag, som efter uppdämningarna blir farliga ”råttfällor” för
både samer och deras renar. [—]
Då stora renbetesområden sättes under vatten, går därigenom också dessa för
lorade för sitt ursprungliga ändamål.50

48 SET 1953:2, 2.
49 Ibid.; SET 1953:4, 2; 1956:3, 2.
50 SET 1954:3, 2.
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Denna mer militanta och konfrontatoriska inställning från Parks sida gentemot ut
byggnaden av vattenkraften kom att prägla debatten under 1950-talet. I en rad artik
lar under de kommande åren uppmärksammade han hotet från vattenkraften. Med
eftertryck framhöll han vilka ödestider renskötseln stod inför med alla planerade
vattenregleringsprojekt som hotfullt tornade upp sig vid horisonten. Gång på gång
använde sig Park av närmast apokalyptiska uttryck för att framhålla allvaret i si
tuationen: ”Genom yttre kännbart tvång skulle [...] samerna så småningom utplånas
ur historien i egenskap av en renskötande folkspillra med en säregen kultur”51
Under den första halvan av 1900-talet hade flera av de ledande sameföreträdarna sett
pessimistiskt på renskötselns framtid. Bland andra betraktade Elsa Laula, Torkel
Tomasson och Gustav Park själv, under olika perioder, renskötseln som en utdöende
näring, något som sågs som en naturlig utveckling där mindre utvecklade närings
grenar fick ge vika för mer avancerade. Denna negativa syn på renskötselns
utvecklings- och överlevnadsmöjligheter började dock förändras under 1940-talet,
då framför allt Park i allt större utsträckning arbetade för att slå vakt om näringens
intressen. Under 1950-talet blev omsvängningen total, då Park, i ljuset av de hotande
vattenregleringsprojekten, framhöll att renskötseln var en nödvändig förutsättning
för samisk kultur. Näringens hotade ställning innebar därför även ett direkt hot mot
den samiska kulturens framtid.52 Parks retorik låg därmed i linje med hur stats
makterna betraktade frågan, där just denna typ av resonemang om renskötseln som
en förutsättning för samisk kultur blev tydligare under efterkrigstiden.53
Vid vattenregleringarna riskerade renskötarna att förlora mycket viktiga betes
områden som inte kunde ersättas med andra marker. Dessutom förorsakades andra
skador än att marker helt gick förlorade genom att de hamnade under den höjda
vattennivån. En ökad dimbildning var en följd av dämningar, vilket för renskötseln
blev extra kännbart. Dimbildningen lade sig som ett islager över marken i när
området kring de dämda vattendragen, vilket effektivt låste den för betning av re
narna. Dessutom användes många vattendrag som flyttningsvägar av renskötarna
under vintertid. Det tog dock längre tid innan de nya konstgjorda sjöar som skapades
frös till under vintern, och de kunde därför inte utnyttjas för detta syfte när en
vattenreglering väl var genomförd.54 Ytterligare en allvarlig men föga uppmärk
sammad effekt var enligt Park den oro och otrygghet inför framtiden som byggdes
upp hos de aktiva renskötarna, något som inte kunde ersättas. Det var svårt att känna
tilltro till näringens möjligheter, något som kan illustreras med ett uttalande från

51 SET 1957:4, 3. Kursiverat i originalet. Se även: Norra Västerbotten 18/2 1959; Norrländska
Socialdemokraten 2/9 1959; SET 1958:8, 45-46; 1958:9, 58-60; 1958:10, 62-63, 65-66;
1959:3, 19-23; 1959:9, 61-62.
52 Lantto, Patrik. ”Nationell symbol, etnisk markör eller utdöende näring? Bilden av ren
skötseln och dess betydelse inom samerörelsen i Sverige 1900-1960”. Befolkning och bo
sättning i norr: Etnicitet, identitet och gränser i historiens sken (red. Patrik Lantto & Peter
Sköld). Under utgivning.
53 Mörkenstam (2000).
54 Se till exempel: Norrländska Socialdemokraten 26/2 1955; SET 1955:3, 6; 1955:4, 8;
1957:3, 2; 1958:9, 55-56; 1959:1, 1.
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1979 av Lars Pittsa från Sörkaitum sameby angående ersättningen för betesmarker
som förlorats till följd av Suorvaregleringarna:
Man kan aldrig förhandla sig fram till ersättning för den mark som vi har förlorat.
Den mark som är förlorad, den är förlorad för evigt. De pengar vi eventuellt får
ger ingen trygghet. Det är mark vi behöver och den har vi och våra barn förlorat.
Den kan man inte ersätta med pengar.. ,55

Vattenfall var den främsta aktören från vattenkraftsintressenas sida på det samiska
området, och successivt blev Park alltmer aggressiv i sitt tonläge gentemot detta
företag och inte minst mot den före detta lappfogden Åke Wikman som 1958 över
gick till att arbeta som konsulent för Vattenfall. Vid olika tillfällen anklagade Park
företaget och Wikman för att förenkla och förvrida sanningen. Efter att 1958 ha sett
en informationsfilm från Vattenfall rörande dess verksamhet beskyllde Park till
exempel företaget för att leverera en förskönad bild av verkligheten som förhär
ligade den förstörelse som skedde, och han menade att det inte gick att ”undgå att
förnimma ett pinsamt äckel vis-à-vis denna förljugenhet”.56
Det synnerligen akuta nödläge renskötseln befann sig i till följd av vatten
regleringarna krävde därför enligt Park att renskötarna aktiverade sig och började
agera för att tillvarata sina intressen. Det var centralt för samerna att de vände sig till
vattendomstolarna för att få sina synpunkter belysta, där kunde de eventuellt för
hindra genomförandet av de planerade projekten eller åtminstone erhålla skälig
ersättning för de skador de skulle tillfogas. Vid flera tillfällen betonade Park vilka
stora konsekvenser de planerade vattenkraftsprojekten riskerade att få om samerna
enbart förhöll sig passiva i frågan:
Kan vi inte genom välmotiverade framställningar avvärja dessa [vatten
regleringar], så måste samefolket i sin förtvivlan inför sin påtvingade nationella
undergång giva uttryck däråt så märkbart, att det kan få ett tydligt eko i världs
pressen. Samefolket få r eller kan inte raderas bort ur historien i tysthet.51

Retoriken kring vattenkraften utnyttjades också för att försöka förmå fler lappbyar
att ansluta sig till förbundet. Park framhöll att det endast var genom ett organiserat
samarbete, genom att i en stark sammanslutning arbeta mot gemensamma mål, som
samerna skulle kunna få gehör för sina berättigade krav. Det gällde att sträva efter

55 Citeras i: Dahlström, Jan Håkan, 143.
56 SET 1958:10, 62-63, 65-66; 1958:12, 80; 1959:1, 1 (citat); 1959:8, 55-57; 1959:9, 65-68;
1959:10, 70-72. Se även: Rusck, 220-223.
57 SET 1958:1, 2. Kursiverat i originalet. Vid olika tillfällen förde Park fram åsikten att om
samemas rätt inte bättre blev beaktade i samband med vattenregleringsfrågoma, hade de inte
andra möjligheter än att försöka vädja till världsopinionen genom att vända sig till inter
nationella instanser, som till exempel FN. Se till exempel: Norra Västerbotten 18/2 1959;
Norrländska Socialdemokraten 18/2 1959; SET 1958:9, 55-56; 1958:11, 69-70.
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att framhålla vilka katastrofala effekter de planerade dämningarna skulle ha för
näringen. Park uppmanade därför lappbyarna att vända sig till SSR med rättegångsfullmakter för att möjliggöra för organisationen att agera å deras vägnar. Inlednings
vis gick dock arbetet med att få renskötarna att vända sig till förbundet trögt. Park
hade själv vid ett flertal tillfällen skrivit till ordningsmän i byar som skulle beröras
av kommande projekt och uppmanat dem att sända rättegångsfullmakter till SSR,
men utan att erhålla en enda. Detta nedslående resultat innebar att förbundet inte
kunde sända representanter till vattendomstolarnas sammanträden och att ren
skötselns intressen därmed endast skulle försvaras av lappväsendet, en framtids
vision som var allt annat än ljus. Park trodde att en bidragande orsak till renskötar
nas passivitet var att de, eller i vissa fall enbart byns ordningsman, blivit lurade av
löften från Vattenfall om finansiell ersättning. Denna passivitet riskerade dock att få
mycket djupgående och allvarliga konsekvenser för framtiden, dels saknade de en
skilda en helhetssyn på vilka omfattande och djupgående effekter regleringarna
skulle komma att ha, dels undergrävdes SSR:s möjligheter att agera i frågan. Därför
borde lappbyarna vända sig till förbundet och låta det företräda dem, något som
successivt också skedde.58
När Park trädde tillbaka som redaktör för SET förändrades tonläget i tidningen
rörande vattenregleringsfrågan. Språkbruket blev mindre apokalyptiskt och i stället
för de återkommande hänvisningarna till renskötselns snara undergång började pro
blematiken uppmärksammas på ett mer nyanserat sätt, där en större tonvikt lades på
principiella frågor. Vid olika tillfällen glimtade dock frågan till, och dess fortfarande
lika brännbara karaktär framträdde tydligt. När regleringsplanerna för Lilla Lule älv
diskuterades kommenterades dessa i tidningen i hårda ordalag:
Kungl. Vattenfalls framfart i samernas land blir alltmer orsaker till förintelse.
Man är frestad använda starka ord. Vattenexploateringen vittnar om ett bottenlöst
högmod och en hänsynslöshet hos dem som driver fram den. Därest planerna

58 Utdrag av protokoll, hållet vid konstituerade sammanträde i Uppsala 18/1 1956 med
kommittén utsedd av Svenska Samernas Riksförbund i syfte att tillvarata rensamernas intres
sen vid pågående och planerade vattenregleringar inom renbetesmarker, som året om brukas
av samer. Bilaga 3 till: Skrivelse från Gustav Park med flera till justitieministern, 19/11 1957.
LNSA, E:8, HLA; Skrivelse från Gustav Park i egenskap av ordförande i S. S. R:s kommitté
för bevakning av enskilda samers intressen vid vattenregleringar till Norrbygdens vatten
domstol, 29/4 1957. LVA, F XIV:5, HLA; Protokoll fört vid mål vid Norrbygdens vatten
domstol angående ansökan av Skellefteå stad och Kungl. Vattenfallsstyrelsen om tillstånd till
utvidgad reglering av Storavan och Uddjaur inom Arvidsjaurs och Arjeplogs socknar, 26/9
1957. LNSA, E:7, HLA; Skrivelse från Gustav Park till Norrbygdens vattendomstol, 14/6
1958. LVA, F XIV:5, HLA; Diskussionsreferat från överläggning å Kammarkollegiet den 2
november 1961 rörande vissa ersättningar åt lappbyar för skador genom vattenregleringar.
LNNA, E I: lb, HLA; SET 1956:3, 2; 1957:1, 2; 1959:8, 55-57; 1959:9, 61-62; Protokoll från
Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1957, 29-30. Mot slutet av perioden nyanserade
SSR sitt motstånd mot enskilda avtal mellan lappbyar och Vattenfall, även om denna typ av
lösning fortfarande betraktades med viss misstänksamhet.
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verkligen kommer till utförande måste den räkning, som samerna skall presen
tera, bli mycket dyr.59

SSR blev successivt allt mer aktivt i frågan. Vid landsmötet i Kiruna 1953 togs
vattenregleringarna upp för första gången och diskuterades då i samband med andra
exploateringar av det samiska området, men liksom i SET framställdes frågan inled
ningsvis som mindre problematisk. Israel Ruong menade att samernas rättigheter i
samband med vattenregleringar var relativt väl tillgodosedda, medan däremot andra
näringar, som till exempel gruv- och skogsindustrin, ansågs utgöra allvarligare in
trång på renbetesmarkema och därigenom större hot mot näringen.60 Tonläget
förändrades dock snart. Från 1955 blev vattenregleringsfrågor ett stående inslag vid
landsmötena och utmålades nu som ett allvarligt hot mot renskötselns framtid. I ett
försök att arbeta mer kontinuerligt och organiserat med frågan tillsatte förbundet
detta år en vattenregleringskommitté. Ledamöterna utgjordes av några av SSR:s
tyngsta namn, bland dem flera av veteranerna inom samerörelsen, som Gustav Park,
Jonas Åhrén, Israel Ruong och Lars Rensund. Kommitténs sammansättning marke
rade vilken betydelse frågan hade för förbundet.61 SSR följde i sin argumentering
inledningsvis den linje Park dragit upp i SET. Renskötarna uppmanades vara aktiva
och strida för sina rättigheter, samtidigt som vikten av att samerna agerade gemen
samt betonades. Lappbyarna uppmanades dessutom att iaktta försiktighet gentemot
eventuella erbjudanden om kompensation från Vattenfall, eftersom dessa i regel var
begränsade och kortsiktiga.62 Successivt preciserades och skärptes SSR:s krav i
samband med planerade vattenregleringar, inte minst rörande ersättningen till ren
skötarna och vilka skyldigheter vattenkraftsbolagen borde leva upp till i de fall då en
reglering genomfördes.63
Vattenregleringarna diskuterades vid ett flertal landsmöten, och 1957 genom
fördes en stor uppvaktning av kommunikations-, jordbruks- och justitieministrarna
för att inför dem lägga fram förbundets inställning i frågan liksom de krav på åt
59 SET 1960:12, 191. Se även: 5/1961:1, 22-23; 1961:8-9, 131, 133; 1961:10-11, 159-160;
Ruong, Israel (1963a). ”En infödings syn på Lappland”. Natur i Lappland I (red. Kai CurryLindahl). Uppsala: Svensk Natur, 28.
60 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1953, 3-4, 7.
61 Skrivelse från Gustav Park till regeringen, 27/4 1955. Jordbruksdepartementets arkiv, kon
seljakter 20/9 1957, nr 24, RA; Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska
Samernas Riksförbund (S.S.R.) i Arvidsjaur, 29-30/9 1955, 1. LNSA, E:7, HLA; Utdrag av
protokoll, hållet vid konstituerade sammanträde i Uppsala 18/1 1956 med kommittén utsedd
av Svenska Samernas Riksförbund i syfte att tillvarata rensamemas intressen vid pågående
och planerade vattenregleringar inom renbetesmarker, som året om brukas av samer. Bilaga 3
till: Skrivelse från Gustav Park med flera till justitieministern, 19/11 1957. LNSA, E:8, HLA;
SET 1956:1, 7-9; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1955, 4-10; Pro
tokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1956, 12-16; Protokoll från Svenska
Samernas Riksförbunds landsmöte 1959, 38-39; Protokoll från Svenska Samernas Riks
förbunds landsmöte 1960, 30.
62 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1959, 9-14.
63 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1962, 16-23.
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gärder som enligt SSR var nödvändiga för att stärka renskötarnas ställning. Bland
annat krävde förbundet att ett antal fjällsjöar helt skulle undantas från framtida
regleringsplaner, att medgivande alltid måste sökas och erhållas enligt 5 § renbetes
lagen innan arbetet med ett planerat projekt fick inledas och att vattenlagen skulle
revideras för att bättre kunna utgöra ett skydd även för renskötselnäringen. Den
revidering SSR krävde var att renskötseln skulle inkluderas bland de intressen mot
vilka tillåtligheten för ett vattenregleringsprojekt skulle vägas. Två år senare åter
kom förbundet med samma krav.64 Vattenlagen reviderades 1961, men trots att SSR
fått stöd för sitt krav från flera remissinstanser, bland dem länsstyrelserna i Norr
botten, Västerbotten och Jämtland samt kammarkollegiet, skrevs renskötseln och
dess intressen inte in i den nya lagtexten. I stället gjordes skrivningen om tillåtlighetsprövningen mera generell genom att ”annan näring av större betydenhet” lades
till, varigenom kravet från SSR ansågs ha blivit tillmötesgått.65
Omfattningen på de många planerade regleringsprojekten betraktades som ett
stort hot inom SSR, och det ansågs därför allt viktigare att hela problemkomplexet
undersöktes för att möjliggöra en helhetsbild av vilka kort- respektive långsiktiga
effekter de planerade regleringarna skulle få. Det var inte tillräckligt att projekten
bedömdes separat, för att få en korrekt bild av vilken inverkan dessa skulle komma
att få krävdes en bedömning av deras totala effekt på renskötseln som näring. I detta
krav kunde förbundet luta sig mot vattenrättsdomaren Folke Löwings syn på hur
dessa frågor skulle bedömas:
När man har att pröva, huruvida ett visst företag i avsevärd mån förnärmar lapp
väsendet [rennäringen], får man nog inte tänka enbart på företagets lokala in
verkan på den närmaste omgivningen. Meningen torde vara, att man skall be
trakta lappväsendet [rennäringen] i hela landet såsom en enhet. [—] När man har
att bedöma omfattningen av det område, som erfordras för renskötseln, om man
ser till lappväsendet [rennäringen] i hela landet som en enhet, är det naturligt, att

64 Skrivelse från Gustav Park med flera till justitieministern, 19/11 1957. LNSA, E:8, HLA;
Skrivelse från Gustav Park, ordförande i SSR:s styrelse, till kommunikationsministern, 31/1
1958. LNSA, E:8, HLA; Sjöregleringarna och samefolkets framtid, odaterad, författad av
Lennart Wallmark till SSR:s landsmöte 1958. LNSA, E:8, HLA; Skrivelse från SSR till re
geringen, 28/5 1959. YK 2284:5, RA; SFS 1918:523; Norrländska Socialdemokraten 20/11
1957; SET 1957:4, 2-3, 6; 1959:3, 19-23; 1959:9, 61-62; Protokoll från Svenska Samernas
Riksförbunds landsmöte 1958, 10-11, 17-21. Förbundet fick stöd för sina krav på en ändring
av vattenlagen från länsstyrelsen i Jämtland och från lappväsendet i Norrbotten. Se: Skrivelser
från lappfogde Erik Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 3/1 1958, 17/4 1958. LNSA, B
1:13, HLA; Yttrande av länsstyrelsen i Jämtland över en av Gustav Park m.fl. gjord fram
ställning angående förändring i vattenlagen, 13/5 1958. LJA, E 111:2, ÖLA.
65 Riksdagstryck 1961. Kungl. Maj:ts proposition nr 13; Riksdagstryck 1961. Tredje lag
utskottets utlåtande nr 5; Riksdagstryck 1961. Riksdagens skrivelse nr 74; SFS 1961:48. Lag
om ändring i vattenlagen (citat 2 kap., 3 §); Sf 1961:2-3, 36. Se även: Riksdagstryck 1959.
Motioner i Första kammaren, nr 185; Riksdagstryck 1959. Motioner i Andra kammaren, nr
223; Riksdagstryck 1959. Tredje lagutskottets utlåtande nr 24; Riksdagstryck 1959. Riks
dagens protokoll, Andra kammaren nr 29, 31-35; Riksdagstryck 1959. Riksdagens skrivelse nr
331.
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man från samernas sida påpekar, att man även vill ha utrymme för utveckling.
Det är nog också riktigt, att samernas behov av betesland inte får bedömas alltför
snävt efter reninnehavet för dagen.66

SSR uppvaktade därför regeringen 1959 med en skrivelse som bland annat innehöll
en begäran om att en utredning skulle tillsättas med uppgift att inventera renbetes
markerna. Genom detta arbete skulle en större klarhet skapas i hur de planerade
projekten skulle inverka på renskötseln. I skrivelsen framhöll förbundet även sin syn
på styrkan i det skydd lagstiftningen, i form av renbeteslagen, gav renskötseln:
Syftet med renbeteslagen - att tillförsäkra en samisk minoritet möjlighet att i
tryggade former fortsätta sin uråldriga näring - gör det uppenbart, att renbetes
lagen ej får åsidosättas av vattenlagen. Renbeteslagen anger själv uttömmande,
vilka undantag som får göras. Samerna hade gammal hävd till markerna, och det
kan ej ifrågakomma att tränga undan denna folkstam tillbaka ytterligare från de
marker, som ansetts nödvändiga för dess existens.67

Genom den av förbundet begärda utredningen kunde två aspekter belysas, dels den
faktiska frågan om betesmarkerna skulle räcka till för fortsatt renskötsel i alla om
råden till följd av vattenregleringarna, dels en mer principiell fråga rörande det
skydd som renbeteslagen skulle ge näringen, ett skydd som allt mer hade urholkats
till tomma ord i ljuset av exploateringen av renbetesmarkema. SSR krävde därför att
inga vidare exploateringar inom det samiska området skulle tillåtas i avvaktan på att
frågan utreddes.68 Regeringen tillmötesgick 1960 förbundets krav genom att
renbetesmarksutredningen tillsattes.69 Den stora vikt som från samisk sida lades vid
arbetet framträdde tydligt genom det stora utrymme utredningen fick i tidningen
liksom det intresse SSR ägnade frågan.70 Exploateringarna avbröts dock inte till

66 Lowing (1955), 41-42.
67 Skrivelse från SSR till regeringen, 28/5 1959. YK 2284:5, RA.
68 Ibid.; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1959, 9-14; Protokoll från
Svenska Samernas Riksförbunds extra landsmöte 1960. Umeå: Svenska Samernas Riks
förbund, 1960, Bilaga A2, 4-6. Se även: Skrivelse från Same-Ätnam till regeringen, 6/4 1959.
YK 2284:5, RA.
69 Utdrag av protokoll över jordbruksärenden, 14/10 1960. YK 2284:1, RA; Avskrift av
skrivelser från jordbruksdepartementet till statskontoret, 14/10 1960, 21/10 1960. LNÖA,
E:23, HLA; SOU 1966:12. Se även: Diskussionspromemoria vid överläggningar med rikets
lappfogdar den 7 mars 1961 i Lycksele om vissa för renbetesmarksutredningen aktuella frå
gor, och överväganden i anslutning därtill om renskötselns allmänna förutsättningar m.m., av
renbetesmarksutredningen, odaterad. LNSA, E:9, HLA; P.M. angående renbetesmarkemas
fördelning mellan lappbyarna m.m., av renbetesmarksutredningen, 6/2 1962. LJA, E 11:35,
ÖLA.
70 SET 1960:8-9, 137; 1960:10-11, 154, 173-174; 5/1961, 6-7, 106; 1961:8-9, 140; Protokoll
från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1961, 3-4; Protokoll från Svenska Samernas
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följd av det pågående utredningsarbetet och utfallet av utredningsarbetet blev heller
inte det av förbundet förväntade. I betänkandet som lämnades 1966 menade utred
ningen att vattenregleringarna inte hade så allvarliga verkningar för renskötseln som
hade framhållits, genom olika former av åtgärder och kompensationer var det möj
ligt att motverka de negativa effekterna och bibehålla nivån på näringen.71

Renskötselns försvarare eller industrialiseringens tillskyndare? - Lappväsendet och
vattenkraften
Vid inledningen av perioden, innan Gustav Park och SSR på allvar trädde in på
arenan, var det lappväsendet som närmast hade att företräda samernas och ren
skötselns intressen vid vattenregleringsprojekt. Det var lappfogdarna som hade
huvudansvaret i dessa frågor, och under perioden var framför allt lappfogden i Norr
bottens södra lappfogdedistrikt, Erik Malmström, mycket aktiv. Han hade redan
under 1930- och 1940-talen arbetat med Suorvaregleringarna och med det ökade
antalet planerade projekt under perioden kom Malmström att få en framträdande roll
för hur dessa frågor belystes från lappväsendets sida. Detta gällde framför allt i
Norrbotten, men i viss utsträckning även för de båda övriga länen. Hans inställning
till vattenregleringarna och deras effekter för renskötseln är därför av betydelse för
att belysa lappväsendets perspektiv. I grunden hade han en förståelse för vilka djup
gående effekter de många och stora planerade projekten kunde ha för rennäringen:
Renskötseln är - efter vad jag kan förstå - mer än någon annan näring känslig för
alla slags ingrepp i landskapet. Lapparna och deras renhantering är så starkt
knutna vid naturen, att redan en mycket liten förändring av landskapets ursprung
liga struktur kan få vittgående följder för renarnas livsbetingelser, för arbetet med
renarna och för lapparnas egen livsföring.72

Malmström försökte därför måna om de samiska intressena i samband med vatten
regleringarna. I två utredningar från början av 1950-talet, genomförda av Malm
ström och lappfogdekollegan Åke Wikman, tydliggjordes hur lappväsendet då be
traktade frågan. Lappfogdarna låg nära de synpunkter som inledningsvis skulle
komma att framföras inom samerörelsen. De betonade att regleringarna skedde på
marker som avsatts till ”lapparnas uteslutande begagnande” och att hänsyn skulle tas
till detta vid värderingen av de enskilda projekten. Förutom förlorade betesmarker
ansåg lappfogdarna att även förlusten av andra nyttigheter som inte utnyttjades inom
renskötseln, som till exempel exploateringsbara naturtillgångar, skulle ersättas.73 Till
Riksförbunds landsmöte 1962, 4-5, Bilaga 2; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds
landsmöte i Gällivare 27 februari—1 mars 1963, 6-11, 45-47, Bilaga 2.
71 SOU 1966:12, 109-137.
72 Utdrag av protokoll, fört vid länsstyrelsens informationsmöte i vattenrättsfrågor i Jokkmokk
den 14 januari 1956, 45. LNNA, E 111:22, HLA.
73 Utredning om värdet av de skador, som kunna antagas uppkomma på renbete genom kraft
verksbygget vid Harsprånget i Norrbottens län, av lappfogdarna Erik Malmström och Åke
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skillnad från samerna såg dock Malmström till de samhällsekonomiska intressena i
första hand. Trots att han själv ofta upprepade att pengar inte helt och hållet kunde
ersätta de skador renskötseln drabbades av, inriktade han sitt arbete just på att de
värden som förlorades skulle ersättas till fullo och inte på att försöka avstyrka pro
jekt. Däri låg även den stora skillnaden i lappväsendets och SSR:s agerande. Där
myndigheten i första hand strävade efter att tillförsäkra renskötseln en skälig ersätt
ning, försökte förbundet i flera fall avstyrka hela projekt för att först i andra hand
arbeta med ersättningsfrågan.
Parks argumentation i vattenkraftsfrågan uppskattades inte inom lappväsendet,
även om lapptjänstemännen inte tog direkt strid med honom. I vissa dokument fram
fördes dock kritik, utan namns nämnande, mot Park, som när lappfogde Malmström
1958 kommenterade frågan om vattenregleringarna:
Lapparna är icke - såsom någon ofta vill göra gällande - rättslösa vid exploate
ringen av vattenkraften på deras områden. De och deras näring renskötseln åt
njuter tvärtom ett mycket starkt rättsskydd [...]. [—] Farhågorna för att exploate
ringen av vattenkraften skall leda till renskötselns undergång får därför icke - så
som nu ofta sker - överdrivas.”.74

En följd av lappfogdarnas ogillande av Parks argumentation kan ha blivit att de
tenderade att tona ner de negativa effekter vattenregleringarna hade på renskötseln,
trots den oro som uttalades från renskötarhåll.75 I en utredning rörande konsekven
serna för renskötseln vid en utbyggnad av Lilla Lule älv som lämnades av Malm
ström 1960, framhöll han att farhågorna för att en ökad vattenkraftsutbyggnad skulle
få allvarliga konsekvenser för renskötselns överlevnad var överdrivna. Lappfogden
betonade att vattenregleringarna visserligen var kännbara för renskötseln och att
penningersättningar endast i viss utsträckning kunde kompensera bortfallet av be
tesmarker, men trots detta ansåg han att effekterna inte riskerade att bli så katastro
fala som ofta framhölls. De farhågor och de hotbilder som målades upp var många
gånger överdrivna:
Åtskilligt tyder på att lapparnas särpräglade ställning såsom minoritet och ur
befolkning gärna begagnas såsom murbräcka för andra mot vattenbyggnads

Wikman, 25/10 1950 (citat). NLL, D I b:36, HLA; Utredning om värdet av de skador som
uppkommit på renbete genom reglering av Suorva-sjöarna i Norrbottens län, av lappfogdarna
Erik Malmström och Åke Wikman, 28/6 1951. NLL, D I b:37, HLA.
74 Tilldragelser i lappväsendet och renskötseln under år 1957 och i början av år 1958, av
lappfogde Erik Malmström, 8/2 1958. LNSA, B 1:13, HLA. Se även: Manuskript till radio
anföranden av lappfogde Erik Malmström, 8/3 1958, 18/10 1958. LNSA, H 11:1, HLA.
75 Se till exempel: Skrivelser från lappfogde Erik Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 14/2
1961. LNNA, B 1:28, HLA; Skrivelse från extra lappfogden Bengt Härdelin till länsstyrelsen i
Norrbotten, 7/11 1961. LNNA, B 1:28, HLA; Skrivelse från lappfogde Börje Pekkari till
länsstyrelsen i Norrbotten, 6/11 1961. LNSA, B 1:14, HLA.
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verksamheten kämpande intressen och att skadeverkningarna på renskötseln för
den skull förstoras. [—]
Framhållas må också, att renskötseln visat sig ha stor anpassningsförmåga ef
ter ändrade naturbetingelser. Detta kan ses av erfarenheterna från Suorva-regleringen.76

Det fanns därför enligt Malmström ingen orsak att se alltför pessimistiskt på frågan.
Yttrandet kritiserades av SSR som framhöll att renskötseln förvisso hade lyckats
anpassa sig till de regleringar som genomförts, men hur långt denna anpassning
kunde sträckas innan det ekologiska underlaget för näringen inte längre var tillräck
ligt kunde inte avgöras utan en mer djupgående undersökning av frågan.77
I Västerbotten tog länsstyrelsen 1955 ett helhetsgrepp på problemkomplexet
rörande vattenregleringarna och tillsatte en utredning, under ledning av lappfogden
Hilding Ritzén, som skulle se över vilken effekt de projekt som planerades i länet
skulle ha på renskötseln. Ritzén motiverade behovet av utredningen och av att en
samisk representant fick delta i arbetet, med att detta var nödvändigt för att lugna
Gustav Park:
De utredningar Vattenfallsstyrelsens personal verkställer äro säkert förutsätt
ningslösa och kunna läggas till grund för förhandlingar om ersättningar och
skadeförebyggande åtgärder i de aktuella fallen. Trots detta tror jag att det ur
psykologisk synpunkt vore bättre om undersökningen hade verkställts av annan
än den som uppträder som part i vattenmålen. Lapparna, och kanske framförallt
deras talesman kyrkoherde Park, har nog inte samma syn på saken som jag och
jag befarar att det aldrig kommer att bli slut på anmärkningar och yrkanden om
skadeförebyggande åtgärder om inte någon lapp får delta i undersökningen. Läns
styrelsen har också tänkt att försöka ordna undersökningen så att en duktig och
här i länet ojävig aktiv renskötare hela tiden får vara med under fältarbetet.78

Tre år senare framhöll dock Ritzén att renskötseln mer än någon annan näring på
verkades av vattenregleringarna. Dessa naturingrepp skulle komma att ha djup
gående effekter för utövandet och organiseringen av näringen, effekter som var
svåra för att inte säga omöjliga att överblicka i förväg. Det var endast erfarenheten
av genomförda projekt som i slutändan kunde ge svaret på vilka resultaten skulle
komma att bli. När utredningen stod klar 1960 bekräftades denna bild. Skadeverk-

76 Renskötselns förhållande till Vattenkraftutbyggnaderna i Lilla Lule älv. Utredning verk
ställd av lappfogde Erik Malmström på uppdrag av länsstyrelsen i Norrbottens län, 27/12
1960, 57-58. LJA, F X:5, ÖLA.
77 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1961, Bilaga 2, 3
78 Konfidentiell skrivelse från lappfogde Hilding Ritzén till kanslirådet Allan Tigerschiöld,
2/6 1955. LVA, B 1:37, HLA. Se även: Skrivelse från lappfogde Hilding Ritzén till Olof
Rune, 18/6 1955. LVA, B 1:37, HLA; Skrivelse från lappfogde Hilding Ritzén till Vattenfalls
styrelsen, 13/12 1957. LVA, B 1:39, HLA.
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ningama av de många planerade vattenregleringsprojekten i Västerbotten skulle bli
omfattande för rennäringen i länet, det fanns till och med en risk att vissa av lapp
byarna skulle få svårt att bedriva renskötsel i samma omfattning som den rådande.
Lappfogdens bedömning var dock att om lämpliga skadeförebyggande åtgärder
genomfördes skulle de negativa effekterna för näringen ändå bli begränsade. Något
hot mot renskötselns framtid utgjorde därför vattenregleringarna inte.79 Inte heller
Ritzén delade därmed den mycket negativa bild av vattenregleringarnas påverkan på
renskötseln som fördes fram av Park och SSR. Lappfogden bedömde det som att
följderna skulle bli allvarliga, men ändå hanterbara.
Bland lapptjänstemännen fanns det även de som såg exploateringen av natur
resurserna, genom till exempel vattenkraften och gruvnäringen, som något positivt
för glesbygden i allmänhet och för samerna i synnerhet. Lappfogden i Jämtland,
Bror Ejdemo, framhöll 1960 att detta ledde till en ökad sysselsättning vilket i sig var
värdefullt. Därigenom underlättades ”omställningen till andra sysselsättnings
områden, som erbjuder möjligheter till bekvämare livsföring m.m.”, en omställning
som på sikt var nödvändig eftersom renskötseln ur ett ekonomiskt perspektiv inte
var lönsam att bedriva i längden. Han menade att om utvecklingen av dessa nya
verksamheter ”bromsas av gällande rättsordning och markdispositioner för näringar
med svag livskraft, ja då motverkar vi den utveckling, som på längre sikt bör efter
strävas.” Utbyggnaden av vattenkraften borde därför välkomnas och inte mot
arbetas.80
SSR hade svårt att få gehör för sina krav rörande att bromsa utbyggnadstakten
och att i större utsträckning ta effekterna för renskötseln under övervägande innan
nya projekt inleddes. Detta berodde inte på lappväsendets agerande i frågan, om än
lappfogdarnas direkta stöd för renskötselns intressen kontra vattenregleringsföretagens tycktes minska under perioden. Förbundets argument baserat på ren
skötselns behov och samernas rättigheter vägde helt enkelt för lätt gentemot de stora
nationalekonomiska värden som vattenregleringarna utgjorde, SSR hade därför svårt
att få gehör för sina krav. I stället påbörjades arbetet med allt fler av de planerade
projekten under perioden och därmed kom två principiellt viktiga frågor att träda i
förgrunden och framstå som allt mer centrala i diskussionen: hur renbetesmarkerna
skulle värderas och till vem eller vilka ersättningen för skadorna skulle gå.

79 Redogörelse för renskötselförhållanden m.m. inom Västerbottens län, av lappfogde Hilding
Ritzén, 17/5 1958, 10-11. LVA, B 1:39, HLA; Skrivelser från lappfogde Hilding Ritzén till
länsstyrelsen i Västerbotten, 20/11 1958, 5/12 1958. LVA, B 1:39, HLA; Vattenbyggnads
företags inverkan på renskötseln i Västerbottens län. Utredning verkställd genom läns
styrelsen i Västerbottens län. Umeå: Länsstyrelsen i Västerbottens län, 1960, 86-139.
80 Skrivelse från lappfogde Bror Ejdemo till lappfogde Erik Hedbäck, 30/3 1960. LNNA, E
111:25, HLA.
117

En fråga om perspektiv - värderingen av renbetesmarker
Waldemar Gardham, lappfogde i Jämtland, sammanfattade redan 1942 problemati
ken i ersättningsfrågan på ett belysande sätt:
Den som har nyttan av marken får finna sig i den värdering som personer, vilka
intet intresse ha för ifrågavarande mark och dess betydelse för brukaren, åsätta
den, och någon fördel av de penningvärden, som utvinnas, eller någon, efter den
skedda värdeskö vlingen, ny nyttighet får han inte.81

Att renbetesmarker som gick förlorade vid vattenregleringar skulle ersättas utgjorde
inget ämne för debatt mellan renskötarnas företrädare och Vattenfall, åtminstone
inte så länge de låg ovanför odlingsgränsen. Däremot var frågorna om vilken effekt
varje planerat projekt skulle få för de berörda lappbyarna och hur de förlorade mar
kerna skulle värderas källor till konflikter. I mångt och mycket handlade dis
kussionen om vilket perspektiv som anlades. Vattenfall, som ville försäkra sig om
att få genomföra varje enskilt projekt samtidigt som ersättningskostnaderna minimerades, betonade arealen på den mark som skulle hamna under vatten, medan
SSR, som strävade efter att skydda en näring från intrång eller åtminstone säker
ställa att näringsidkarna erhöll en skälig ersättning för de skador de led, betonade
hur marken utnyttjades och vilken betydelse den hade.
I frågan om Suorvaregleringarna, de första mer omfattande projekt där ersättning
för förlorade renbetesmarker skulle betalas ut, framhöll Vattenfall 1944 svårig
heterna med att värdera de skador renskötseln drabbades av: ”De intrång och de
olägenheter, som Suorvaregleringarna i övrigt åsamka nomadlapparna, kunna svår
ligen uppskattas i penningar.”82 Denna osäkerhet hade dock under 1950-talet utbytts
mot en stor säkerhet i bedömningen av ersättningsfrågan, något som ledde till kon
flikter med SSR. I sina bedömningar av enskilda projekt angav Vattenfall konse
kvent hur stor, eller snarast hur liten, andel av den berörda lappbyns betesmarker
som skulle omfattas av en planerad reglering, en siffra som oftast var mycket låg.
Detta gav därigenom intryck av att byn hade den överväldigande delen av sina mar
ker kvar intakta och därför inte drabbades så hårt.83

81 Skrivelse från lappfogde Waldemar Gardham till länsstyrelsen i Jämtland, 7/2 1942. LJA, B
1:12, ÖLA.
82 Transumt av skrift från Kungl. Vattenfallsstyrelsen till Norrbygdens vattendomstol, 18/3
1944. NLL, D I b:29, HLA.
83 Se till exempel: Skrivelse från Skellefteälvens regleringsförening till länsstyrelsen i Norr
botten, 4/8 1960. LNSA, E:9, HLA; Norrländska Socialdemokraten 2/9 1959. Se även:
Vattenkraften och rennäringen. Vällingby: Vattenfall, 1986. Den tidigare lappfogden Åke
Wikman, som från 1958 tjänstgjorde som konsulent inom Vattenfallsstyrelsen, drev konse
kvent denna linje i sin syn på hur förlorade renbetesmarker skulle värderas. Detta var dock
rakt motsatt till hur han själv hade resonerat kring frågan under sin tid som lappfogde. Då
hade Wikman just framhållit att trots att renbetesmarkema till synes täckte en stor yta, kunde
långt ifrån alla områden över huvudtaget utnyttjas för renskötseln, medan andra endast kunde
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Att beskriva problematiken som Vattenfall gjorde var dock till stor del illusoriskt,
vilket också framhölls av SSR. Den centrala frågan vid ett planerat vattenregleringsprojekt var inte hur stor andel av en lappbys marker som gick förlorade, utan vilken
typ av marker det rörde sig om, hur förlusten av dem inverkade på renskötseln i
området samt hur förlusten av dessa marker skulle värderas. Förbundet framhöll att
Vattenfalls sätt att beskriva situationen, där de enskilda lappbyarna till synes endast
skulle drabbas av närmast bagatellartade förluster av betesmark, var missledande.
Betesmarkerna inom en by bestod av många olika typer av terräng och vegetation,
där långt ifrån alla områden var användbara för renskötseln. Det som däremot var
intressant var vilken typ av marker som fanns inom det område som skulle upp
slukas av vattenmassorna. Eftersom många av de viktigaste betesområdena låg i
närheten av vattendrag innebar det att förlusten av dessa områden blev långt större
och mer kännbar än vad som kunde tyckas när området endast bedömdes utifrån sin
andel av de totala betesmarkerna. Det var dessutom centralt att de olika projekten
inte bedömdes enskilt utan att de sattes in i sitt sammanhang, där den stora omfatt
ningen av planerade vattenregleringar, och andra inskränkningar av renbetes
markerna, sammantaget skulle ha stora effekter.84 De siffror som Vattenfalls
styrelsen presenterade utgjorde därför en felaktig bild av de verkliga effekterna, eller

nyttjas vissa år. Se: Särskilt yttrande av lappfogden i Jämtlands län i fråga om eventuell för
säljning av mark från renbetesfjällen, av Åke Wikman, 8/10 1950. LJA, B 1:20, ÖLA.
84 SET 1958:8, 47-49; 1958:9, 58-60; 1958:10, 62-63,65-66; 1959:8, 55-57; 1960:10-11, 166168. Se även diskussionen kring den så kallade Vaso-utredningen, en utredning av Vattenregleringsföretagens samarbetsorgan (Vaso) från 1960 där värdet av renbetesmarkerna upp
skattades. I utredningen framhölls att renskötseln förfogande över en markareal som mot
svarade mer än halva Sveriges yta, och om än inte alla dessa marker kunde utnyttjas till ren
bete var det ett mycket omfattande område. Värdet på de marker som var användbara inom
renskötseln beräknades utifrån den avkastning näringen gav, och det genomsnittsvärde ut
redningen kom fram till var mycket lågt. Vissa områden värderades förvisso högre, men detta
låg ändå på en nivå klart under de ersättningar som utdömts i vissa mål. I en granskning i
Samefolket beskrevs utredningen som en partsinlaga, där renskötseln och samerna närmast
betraktades som hinder för en nödvändig utbyggnad av vattenkraften. Utredningen beskrevs
som bristfällig på flera punkter, och det framhölls som anmärkningsvärt att vattenkrafts
intressena ansträngde sig så hårt för att nedbringa den ersättning renskötseln kunde erhålla vid
vattenregleringsmål till ett minimum. Även från lappväsendets sida kritiserades beräknings
metoderna i Vaso-utredningen. Se: Om värdering av skada å renbete genom vattenkraft
utbyggnader (Vaso-utredningen), 24/5 1960. YK 2284:6, RA; Skrivelse från lappfogde Bror
Ejdemo till advokatfiskalämbetet vid kammarkollegiet, 21/7 1960. LJA, B 1:30, ÖLA; Proto
koll, fört vid sammanträde den 23 augusti 1960 i Kungl. Kammarkollegiet i Stockholm an
gående ersättning för överdämd renbetesmark. LNNA, E 1:1b, HLA; P. M. angående be
räkning av värdet på renbetesmark. En granskning av VAS O-utredningens metodik och mate
rial m.m., av Bror Ejdemo, 31/8 1960. LJA, B 1:30, ÖLA; S f 1961:4-5, 83-84; Protokoll från
Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1961, Bilaga 9a, 1; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1962, 20-21. För att från statsmakternas sida ha en mot
stående metod att värdera renbetesmarker gentemot Vaso-utredningens, tillsatte kammar
kollegium en egen utredning vars resultat presenterades 1964. Se: Hyrenius, Hannes (1964).
Metoder för värdering av renbetesmark - en företagsekonomisk studie. Göteborg: Almqvist &
Wiksell.
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som Nikolaus Kuhmunen uttryckte det: ”De tjänar endast till att förvända synen på
de icke initierade.”85
Även lappväsendet vände sig emot Vattenfalls sätt att beskriva problematiken i
samband med vattenregleringar. Vid olika tillfällen under perioden framhölls från
myndighetens sida att områdets användning inom renskötseln, dess läge och dess
värde ur beteshänsyn var centrala bedömningsfrågor när skadorna skulle värderas.
Att enbart schablonmässigt ange arealen förlorad mark i procent av den totala betes
areal som stod till förfogande, utan att ta hänsyn till dessa faktorer, gav en miss
visande bild av effekterna. Från lappväsendets sida betonades också svårigheterna
att i förväg bedöma och bestämma skadeverkningarna vid varje enskilt projekt,
eftersom det var svårt att förutse alla problem och svårigheter som kunde uppstå.86
SSR fick dessutom ett visst stöd för sina synpunkter från Folke Skuncke, ansvarig
för lappväsendets renforskning. Han poängterade hur oerhört svårt det var att be
döma värdet av marker som gick förlorade vid vattenregleringar. Att använda sig av
en generell mall baserad på vilka växter som finns i området och i hur stor mängd
var enligt honom omöjligt. Skuncke menade att det var nödvändigt att genomföra
analyser av den genomsnittliga kvalitén på växterna i området, eftersom denna
kunde skilja sig från kvalitén på samma växter i ett annat område. Detta borde dess
utom kombineras med en undersökning av fodersmältningen hos renar när de åt
dessa växter. Inte ens med denna, minst sagt, minutiösa undersökning skulle säkra
resultat kunna nås enligt Skuncke. Detta berodde på att renen, till skillnad från öv
riga domectiserade djur, i hög grad var irrationell och att varje ren reagerade indivi
duellt. En annan och betydligt enklare metod var att jämföra skörde- och mark
värden från provytor på de aktuella områdena med tidigare undersökta områden som
för några årtionden sedan hade fått officiella taxeringsvärden. Skuncke ställde sig
mest positiv till denna metod, trots att den endast kunde tillämpas på vissa betes
typer och hade en viss felmarginal. Slutligen redogjorde Skuncke för en tredje me
tod, som gick ut på att värdet av ett ”medelgott” renbetesland skulle räknas ut på

85 5/1961:2-3, 47-48 (citat s. 47). Se även: Rensund, 38.
86 Utredning om värdet av de skador, som kunna antagas uppkomma på renbete genom kraft
verksbygget vid Harsprånget i Norrbottens län, av lappfogdarna Erik Malmström och Åke
Wikman, 25/10 1950. NLL, D I b:36, HLA; Utredning om värdet av de skador som upp
kommit på renbete genom reglering av Suorva-sjöama i Norrbottens län, av lappfogdarna
Erik Malmström och Åke Wikman, 28/6 1951. NLL, D I b:37, HLA; Skrivelse från lapp
fogdeassistent Bror Ejdemo till länsstyrelsen i Norrbotten, 7/8 1956. LNÖA, B 1:23, HLA;
Skrivelse från lappfogdarna Erik Malmström och Edvin Kangas till Norrbygdens vatten
domstol, 26/11 1956. LNSA, B 1:12, HLA; P. M. angående Kungl. Vattenfallsstyrelsens an
sökan om tillstånd att anlägga Vargfors kraftstation vid Skellefte älv i Norsjö socken, av lapp
fogde Edvin Kangas, 7/11 1957. LNÖA, B 1:24, HLA; Skrivelse från lappfogde Erik Malm
ström till länsstyrelsen i Norrbotten, 11/3 1958. LNSA, B 1:13, HLA; Skrivelse från lapp
fogdarna Hilding Johansson och Edvin Kangas till Advokatfiskalämbetet vid kammar
kollegiet, undertecknad 19/8 1959 respektive 6/8 1959. LNÖA, B 1:26, HLA; Renskötselns
förhållande till Vattenkraftutbyggnaderna i Lilla Lule älv. Utredning verkställd av lappfogde
Erik Malmström på uppdrag av länsstyrelsen i Norrbottens län, 27/12 1960, 9-12. LJA, F X:5,
ÖLA; Skrivelse från lappfogde Erik Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 20/2 1961.
LNSA, B 1:14, HLA.
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basis av det antal renar som kunde livnära sig inom en lappby. Därmed skulle för
lusten i renbetesmarker beräknas i procent av lappbyns totala areal och det beräk
nade medelvärdet för renbetesmarkerna inom lappbyn skulle därefter ligga till grund
för ersättningen. Detta låg i linje med hur Vattenfall ville beräkna ersättningen för
förlorade betesmarker. Skuncke förkastade dock denna metod helt. Han poängterade
att det inte var storleken av det förlorade betesområdet som var avgörande utan dess
betydelse för renskötseln.87 Skunckes åsikter låg därmed nära de invändningar som
SSR hade framfört gentemot Vattenfalls värderingar av renbetesmarkerna.
I konflikten rörande vattenkraftsutbyggnaden i det samiska området är det tydligt
att det rörde sig om två motstående synsätt på renskötseln och dess förutsättningar.
En liknande situation rådde vid exploateringen av de samiska områdena i Norge,
något som har beskrivits av socialantropologerna Ivar Björklund och Terje Brantenberg i deras utredning rörande effekterna av en utbyggnad av Altaälven. De menar
att det här rör sig om ”kulturspesifikke synsmåter”, där en norsk förståelse av ren
näringen och dess förutsättningar ställts mot en samisk.88
Situationen på den svenska sidan av gränsen var likartad. A ena sidan har vi den
administrativa svenska synen på rennäringen, där vattenkraftsutbyggnadens effekter
på näringen bedöms efter förlusten av betesareal och flyttningsvägar samt eventuell
ökad arbetsinsats för renskötarna. Detta är en mer statisk syn på frågan där förlusten
av betesmarker bedöms i kvadratkilometrar utan större hänsyn till kvalitén på och
användningen av dessa marker. Den ökade arbetsinsatsen värderas i kronor och ören
men de strukturella förändringarna i näringens organisation och deras betydelse för
näringsidkarna i området vägs inte in i analysen. Dessutom bedöms varje enskilt
ingrepp separat, utan att en sammantagen värdering av effekterna av samtliga ex87 Skuncke, Folke (1958). Renbeten och deras gradering. Lappväsendet - Renforskningen
meddelande 4. Uppsala, 195-198. Se även: Skuncke, Folke (1964). Rennäringens ekonomi.
Skötsel, avkastning och markvärden. Lappväsendet - Renforskningen meddelande 9. Uppsala,
91-101.
88 Björklund, Ivar & Brantenberg, Terje (1981). Samisk reindrift - norske inngrep. Om
Altaelva, reindrift og samisk kultur. Tromsp: Universitetsförlaget, 14-37, 83-102 (citat s. 14,
understryket i originalet); Björklund, Ivar & Brantenberg, Terje (1994). ”Samisk reindrift og
norsk förståelse”. Identitet og livsutfoldelse: En artikkelsamling omflerfolkelige samfunn med
vekt på samenes situasjon (red. Reidar Erke & Asie Högmo). 2. oppi. Karasjok: Davvi Girji
O .S., 74-82. Se även: Asp, Erkki (1978). “Man-made lakes and their social consequences in
Finnish Lapland”. Consequences of Economic Change in Circumpolar Regions (eds. Ludger
Müller-Wille et.al.). Edmonton: Boreal Institute for Northern Studies, University of Alberta,
83-89; Bohlin, Jörgen (1985), ”Samer”. Älvboken (red. Maria Gardfjell, Gudrun Norstedt &
Maria Wikman). Sollentuna: Fältbiologerna, 73-75; Paine, Robert (1982). Dam a River,
Damn a People? Saami (Lapp) Livelihood and the Alta/Kautokeino Hydro-Electric Project
and the Norwegian Parliament. Copenhagen: IWGIA; Svensson, Tom G. (1978). “The effect
of economic change on the ecology, culture and politics of Reindeer Samis in Sweden”. Con
sequences of Economic Change in Circumpolar Regions (eds. Ludger Müller-Wille et.al.).
Edmonton: Boreal Institute for Northern Studies, University of Alberta, 221-225; Svensson,
Tom G. (1987). ”Industrial Developments and the Sami: Ethnopolitical Response to Eco
logical Crisis in the North”. Anthropologica 29, 134-135, 138-140; Åhrén, Ingwar (1979).
”Vattenkraften och rennäringen”. Älvarnas bok - om vattenkraften, miljön och kampen i
älvdalarna. Bjästa: Älvräddamas Samorganisation, 73-77.
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ploateringsprojekt görs. På den andra sidan har vi en samisk syn på rennäringen, där
en större tonvikt läggs på sambandet mellan människa, djur och betet och där
klimatförhållanden spelar en framträdande roll. Balansen i detta system påverkas
genom inverkan på någon av dessa faktorer. Här betonas renskötselns förutsätt
ningar under olika årstider, de vegetationsförhållanden som krävs för att bedriva en
renskötsel och det nödvändiga samarbetet mellan olika renskötare och grupper av
renskötare. Tonvikten läggs dock inte bara på materiella förhållanden, utan även
immateriella faktorer får en betydelse. I detta synsätt betonas även sambandet mel
lan renskötseln och samisk kultur och den starka betydelse renskötseln har för en
näringsutövare som en del av dennes identitet som same. Med detta synsätt kan
därför till synes mindre inskränkningar av betesmarkerna och omflyttningar av ren
hjordar få stora konsekvenser för det samiska lokalsamhället. Dessutom framförs
krav på att göra en helhetsbedömning av den sammantagna effekten av samtliga
exploateringsprojekt.

Från en ficka till den andra - ersättningsfrågan vid vattenkraftsutbyggnader
Konflikten rörande hur ersättningsnivån skulle beräknas var inte den enda, även
frågan om vem eller vilka som skulle erhålla dessa ersättningar var under perioden
föremål för stundtals hetsiga diskussioner. I denna fråga stod dock SSR ensamt med
sina synpunkter, med övriga inblandade parter relativt eniga på motsatt sida. Den
ersättning som fram till 1950-talet hade utbetalats för förlorade renbetesmarker hade
enbart gått till lappfonden. De enskilda renskötare som hade drabbats av vatten
regleringar hade endast erhållit ersättning för förlorade kåtor, bodar och försämrat
fiske. Under perioden framfördes därför krav från SSR på att åtminstone delar av de
ersättningar som betaides ut för förlorade renbetesmarker skulle gå direkt till de
drabbade renskötarna och/eller lappbyarna. Detta hade berörts redan 1942 av
Lorentz Fjällberg, från Sösjö lappby, som krävde att ersättningar skulle utgå till
renskötarna i de lappbyar som berördes av planerade regleringsprojekt inom Jämt
land.89 Den här typen av krav från den samiska sidan skulle dock komma att mötas
av ett kompakt motstånd.
Redan 1923 framhöll 1919 års lappkommitté att de samiska familjer som drabba
des av den första Suorvaregleringen inte personligen kunde få ta del av den ersätt
ning för förlorade betesmarker som Vattenfallsstyrelsen skulle betala ut. Effekterna
skulle inte enbart drabba dem, utan skulle även få följder för kommande gene
rationer och på andra områden än de direkt berörda.90 Frågan om ersättningar i sam
band med Suorvaregleringama berördes även av Lennart Berglöf, som fungerade
89 Protokoll, hållet vid möte i Arvidsjaur den 13-16 oktober 1942 inför utredningsmannen för
överarbetning av 1930 års lapputrednings betänkande m.m. generaldirektör Lennart Berglöf
med representanter för lappbyarna i riket, 40. NLL, D I b:27, HLA
90 Utkast till yttrande av 1919 års lappkommitté till ordföranden i Norrbygdens vattendomstol
angående regleringen av vissa Lule älvs källsjöar, 31/5 1923. YK 193:3, RA. Lappkommittén
framhöll till exempel att inskränkningarna av betesmarkerna på grund av Suorvaregleringen
minskade möjligheten för dessa områden att ta emot renskötare från de nordligaste lappbyarna
som till följd av 1919 års renbeteskonvention med Norge skulle tvångsförflyttas söderut.
122

som utredningsman rörande samiska frågor under 1940-talet, i ett yttrande från
1947. Han uttalade sig klart emot att samer skulle få enskilda ersättningar för annat
än de direkta personliga förluster de drabbades av, som till exempel kåtor, bodar
eller annat som förstördes. Eftersom markerna tillhörde kronan skulle ersättningen
för förlorade betesområden gå till lappfonden, vars medel både kunde användas till
förmån för de direkt berörda renskötarna och för att bevaka ”kommande lapp
generationers intressen”.91 Frågan om äganderätten till markerna var som synens
central för bedömningen av var ersättningen skulle gå. Eftersom kronan betraktades
som ägare till renbetesmarkema, på vilka samerna endast ansågs ha en form av
nyttjanderätt baserad på ett statligt privilegium, kunde det inte komma på fråga att
ersättningen för förlorade marker skulle gå till renskötarna. Detta synsätt framträdde
tydligt i en skrivelse från Vattenfall 1944:
Lapparna äro ju ej ägare till de betesmarker och fiskevatten, som de utnyttja.
Deras ”nyttjanderätt” grundar sig på en Kronans disposition av dessa Kronan till
höriga nyttigheter, och detta rent administrativa förfarande är förestavat av Kro
nans omsorg om att lapparna på lämpligt sätt få tillgång till vad de behöva för sin
rörelse. [—] Frågan om ersättning till lapparna för intrång i deras näring genom
Suorvaregleringarna är därför icke en civilrättslig fråga, utan en administrativ. [—
] Att tilldöma de enskilda lappfamiljerna penningersättningar är ur denna syn
punkt meningslöst, eftersom det är staten, som skall ordna kompensationen.
Skulle ett sådant utdömande ske, blir det kompensation på två vägar för samma
o
92
inträng.

Vattenfall ville därför enbart lämna ersättning till lappfonden och inte till enskilda
renskötarfamiljer. Från länsmyndigheterna framfördes inga invändningar mot detta
synsätt. Lappfogde Malmström framhöll 1944 att om än förlorad mark i samband
med vattenregleringar i formellt hänseende inte uppfyllde de föreskrifter som gavs i
5 § renbeteslagen, borde det ändå stå klart att ersättningen skulle gå till lappfonden
och inte till de enskilda renskötarna. Genom ersättningar till enskilda skulle ”olä
genheterna av intrånget avhjälpas blott för stunden”, men kommande generationer
renskötare behövde också stöd till följd av de inskränkningar näringen drabbades av.
Det krävdes en ”betryggande förvaltning” av ersättningen för att detta skulle säker
ställas.93 Även länsstyrelsen i Norrbotten menade att ersättningen för förlorade ren

91 P. M. angående ersättning för förluster, som för lapparna och renskötseln uppkommit ge
nom reglering av sjösystemet ovan Stora Sjöfallet /Suorvaregleringen/, av Lennart Berglöf,
6/3 1947 (citat s. 8). YK 1290:2, RA. Rörande Berglöfs roll som speciell utredningsman i
samiska frågor, se not 6 i detta kapitel och de hänvisningar som där ges.
92 Transumt av skrivelse från Kungl. Vattenfallsstyrelsen till Norrbygdens vattendomstol,
18/3 1944. NLL, D I b:29, HLA.
93 Skrivelse från lappfogde Erik Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 29/6 1944. NLL, D
I b:29, HLA. Se även: Skrivelse från lappfogde Erik Malmström till länsstyrelsen i Norr
botten, 25/5 1946. NLL, D I b:31, HLA; Skrivelse från lappfogde Erik Malmström till
generaldirektör Lennart Berglöf, 2/3 1947. LNSA, B 1:10, HLA.
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betesmarker skulle gå till lappfonden, men att dessa medel borde öronmärkas för de
områden som påverkades av den aktuella regleringen. Det kunde däremot inte ”bli
tal om att lämna några belopp direkt till medlemmar av den generation lappar, som
vid tiden för ersättningsfrågans prövning råkar utöva näringen.”94
För de renskötare som råkade utöva renskötsel i områden där vattenregleringar
skulle genomföras var frågan inte lika självklar och enkel. De erhöll inledningsvis
personliga ersättningar endast för kåtor, visten och andra anläggningar som förlora
des samt för den ökade förslitningen av fiskenät till följd av att trädvegetationen
lämnades kvar vid dämningarna vilket förstörde näten. Till och med dessa begrän
sade personliga ersättningar ifrågasattes från Vattenfalls sida, som gärna hade sett att
även vederlagen för förslitningen av nät hade fonderats. Vattenfall fick ett visst stöd
för sina invändningar mot de individuella ersättningarna från lappväsendets sida,
som menade att det fanns risk för att dessa medel skulle förslösas av samerna. Enligt
lappfogde Malmström fanns det dock inga möjligheter att undvika direkta ut
betalningar till de enskilda familjerna, eftersom det här inte rörde sig om förlorade
nyttigheter i den bemärkelsen som renbeteslagen talade om.95
Att de skador som inträffade till följd av vattenregleringar inom renbetes
områdena skedde på statens marker betonades tydligt från lappväsendets sida även
under undersökningsperioden. Malmström framhöll 1956 att det var av omsorg om
samerna som statsmakterna genom historien ansträngt sig för att skydda dem och
deras näring. Odlingsgränsen var ett exempel på detta, där markerna ovanför denna
gränslinje avsattes till samernas uteslutande begagnande, en åtgärd som enligt lapp
fogden skapade ett ”reservat för lapparna och renarna”. Skyddet för de samiska
rättigheterna på dessa marker kodifierades sedan genom renbeteslagarna, där samer
nas rätt att utnyttja dessa marker för sig själva och för renarna slogs fast och det så
kallade lapprivilegiet etablerades. Lappfogden menade därför att samernas rätts
ställning visserligen var stark, men att vissa riksintressen trots detta vägde tyngre,
som till exempel utvinnandet av malmfyndigheter och vattenkraftsexploateringen.
Denna linje följdes av lappväsendet under 1950-talet. Ersättningar för förlorat ren
bete skulle gå till lappfonden, några personliga ersättningar för drabbade renskötare
var inte aktuella.96 Detta uttalades mycket tydligt när lappfogdarna i Norrbotten
skulle yttra sig över SSR:s krav på ändring av vattenlagen, som de även uppfattade
som ett krav på att renskötarna skulle kunna tilldömas personliga ersättningar:

94 Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till Kungl. Vattenfallsstyrelsen, 14/7 1944. NLL,
D I b:29, HLA.
95 Skrivelse från Fr. Malm vid Kungl. Vattenfallsstyrelsen till lappfogde Claes Österberg,
13/11 1928. NLL, G XXIX:2, HLA; Transumt av skrivelse från Kungl. Vattenfallsstyrelsen
till Norrbygdens vattendomstol, 18/3 1944. NLL, D I b: 29, HLA; Diverse handlingar rörande
skadeersättningar i samband med Suorvaregleringarna. NLL, G XXVIF9, HLA.
96 Utdrag av protokoll, fört vid länsstyrelsens informationsmöte i vattenrättsfrågor i Jokkmokk
den 14 januari 1956, 45-48 (citat s. 47, understryket i originalet). LNNA, E 111:22, HLA;
Skrivelse från lappfogdarna Erik Malmström och Edvin Kangas till länsstyrelsen i Norrbotten,
15/10 1957. LNSA, B 1:13, HLA.
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Gottgörelsen för bestående skada å den naturtillgång - statens eller enskilds som Kronan genom lagstiftning ställt till förfogande som långsiktigt underlag för
renskötseln, bör icke tillkomma den enskilde lappen, som just vid skadans upp
komst råkar ha sin renskötselnäring förlagd till det skadade området. Skadan
drabbar icke honom ensam. Dess verkningar sträcka sig till kommande gene
rationer renskötselutövare.97

Däremot ville lappfogdarna att de utdömda ersättningarna skulle öronmärkas och
huvudsakligen utnyttjas till stöd för renskötseln i det område som påverkades av ett
specifikt vattenregleringsprojekt, om än en del av ersättningen även skulle gå till
lappfonden eftersom varje enskilt projekt i viss utsträckning hade effekter också för
andra lappbyar än de direkt berörda. En viss förändring i inställningen inom lapp
väsendet kunde dock skönjas 1960. Trots att till exempel lappfogde Malmström
fortsatte att hävda att ersättningen för förlorade renbetesmarker skulle gå till lapp
fonden, motsatte han sig inte längre uttalat att enskilda berörda renskötare skulle
kunna erhålla en viss personlig ersättning.98 Det var trots allt de nu aktiva ren
skötarna som var tvungna att anpassa sitt arbete till de förändrade omständigheterna,
det var de som direkt hade att genomföra de förändringar av organisationen som
krävdes. De kommande generationerna renskötare kunde däremot gå in i en an
passad organisation och hade därigenom inte samma behov av direkt stöd för detta.
I Jämtland framförde lappfogdeassistenten Iwan Lundberg liknande synpunkter
som dem lappväsendet i Norrbotten hade hävdat. Den gällande renbeteslagen och
förarbetena till denna utgick från att staten var ägare till de områden som utnyttjades
inom renskötseln, och han menade därför att ersättningar i samband med vatten
regleringar inte kunde tillfalla enskilda renskötare eller lappbyarna. Dessa måste
tillfalla ägaren till markerna, det vill säga staten i form av lappfonden.99 Läns
styrelsen i Jämtland menade däremot att även enskilda renskötare som direkt drab
bades av ett regleringsföretag skulle kunna få individuell ersättning, om de till ex
empel tvingades att upphöra med sin renskötsel eller att minska renantalet.100
Som med så många andra frågor under 1950-talet var det Gustav Park som från
den samiska sidan först tog upp diskussionen kring var ersättningarna för förlorade
97 Skrivelse från lappfogde Erik Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 17/4 1958. LNSA,
B 1:13, HLA. Se även: Om lapparnas ersättning för vattenregleringsskador på renskötseln och
på andra förmåner för renägarna, manuskript till radioanförande av lappfogde Erik Malm
ström, odaterat men troligen skrivet 1956 eller 1957. LNSA, H 11:1, HLA.
98 PM angående användningen av ersättningsmedlen för regleringar sv Stora Lule älvs käll
sjöar, av lappfogde Erik Hedbäck, 8/6 1960. LNNA, B 1:27, HLA; Skrivelse från lappfogde
Erik Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 6/9 1960. LNSA, B 1:14, HLA; Skrivelse från
lappfogdarna Börje Pekkari och Erik Malmström till advokatfiskalämbetet vid kammar
kollegium, 17/9 1960. LNSA, B 1:14, HLA; Skrivelse från lappfogde Börje Pekkari till läns
styrelsen i Norrbotten, 6/11 1961. LNSA, B 1:14, HLA.
99 Skrivelse från lappfogdeassistent Iwan Lundberg till länsstyrelsen i Jämtland, 11/4 1958.
LJA, B 1:28, ÖLA.
100 Yttrande av länsstyrelsen i Jämtland över en av Gustav Park m.fl. gjord framställning
angående förändring i vattenlagen, 13/5 1958. LJA, E 111:2, ÖLA.
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renbetesmarker skulle gå. Han riktade under perioden allt mer uppmärksamhet och
kritik mot det rådande systemet. I sin argumentation kring frågan tog Park upp
rättigheterna till land och vatten i de samiska områdena. Han argumenterade starkt
emot bilden av renskötseln som ett privilegium för samerna, en viktig linje i SSR:s
generella retorik som tidigare nämnts. Park framhöll den långa historiska period
under vilken dessa marker hade utnyttjats av samerna. Han menade därför att denna
samiska rätt, knuten till utövandet av rennäringen, var så starkt förankrad att den inte
kunde fråntas samerna på laglig väg så länge dessa själva ville fortsätta bedriva
renskötsel.101
Park påpekade också det anmärkningsvärda i att staten, i form av Vattenfalls
styrelsen, först skulle göra stora och viktiga betesområden obrukbara för ren
skötseln, för att därefter även ta ersättningen för de skador näringen lidit genom att
skadestånden erlades till statens lappfond: ”[SJtaten tar därvid skadeersättningar för
renbeten ur sin egen ficka och stoppar dem sedan i sin andra, i detta fall den s. k.
statens lappfond.” Enligt Parks synsätt var därmed staten helt dominerade i proces
sen rörande vattenregleringar. Staten, i form av Vattenfall, var den som exploaterade
området, staten, i form av lappväsendet, var den som skulle bevaka rennäringens
intressen och det var slutligen staten, i form av lappfonden, som skulle erhålla den
ersättning för förlorade marker som betalades ut. Detta innebar i praktiken att de
renskötare, enskilda eller grupper, som direkt drabbats av den aktuella regleringen
kunde bli helt utan ersättning. Pengarna i lappfonden utnyttjades förvisso till åt
gärder för att befrämja renskötseln, men det var inte säkert att drabbade renskötare
fick någon större glädje av dessa. Om en renskötare, helt eller delvis till följd av en
vattenkraftsutbyggnad, tvingades upphöra med renskötseln och lämna näringen,
kunde denne inte ta del av medel från lappfonden eftersom dessa under perioden i
stort sett enbart utnyttjades för renskötseländamål.102
Park betonade därför att en förändring med nödvändighet måste ske, inte minst av
rättviseskäl: ”Samerna är som drängar utan lön åt staten [...]. En kronoåbo får er
sättning för den mark han brukar fastän han inte äger den, men en renägande same
får ingenting. Samerna måste få rimlig rättvisa.”103 Det argument som lappväsendet
hela tiden lyfte fram, att ersättningen för förlorade renbetesmarker skulle användas
för kommande generationer renskötare, underkändes av Park. Behållningen i lapp
fonden var kring 1960 mycket låg. Större delen av de medel som influtit till följd av
vattenregleringar hade redan förbrukats, och framtida generationer skulle därför inte
kunna utnyttja dem.104
Det framgick dock inte helt klart om Park förespråkade att hela ersättningen för
förlorade renbetesmarker skulle utgå till de drabbade renskötarna, antingen på

101 Skrivelse från Gustav Park i egenskap av ordförande i S. S. R:s kommitté för bevakning av
enskilda samers intressen vid vattenregleringar till Norrbygdens vattendomstol, 29/4 1957.
LVA, F XIV:5, HLA; Skrivelse från Gustav Park med flera till justitieministern, 19/11 1957.
LNSA, E:8, HLA; SET 1953:4, 3-4; 1957:2, 2.
102 Skrivelse från Gustav Park med flera till justitieministern, 19/11 1957. LNSA, E:8, HLA;
SET 1958:8, 47-49; 1959:1, 3-4; 1959:9, 65-66 (citat s. 65).
103 Norrländska Socialdemokraten 2/9 1959. Se även: Uppsala Nya Tidning 23/2 1961.
104 Uppsala Nya Tidning 23/2 1961.
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individnivå eller till den berörda renskötargruppen eller lappbyn. Emellanåt tycktes
hans formuleringar antyda detta, medan han andra gånger inte lika tydligt hävdade
denna åsikt. Han tycks dock ha menat att ersättningen huvudsakligen skulle gå till
renskötarna. Det var de som drabbades av förlusten, inte den statliga lappfonden.
Det var renskötaren som kunde tvingas att minska sin renhjord på grund av de för
ändrade förutsättningarna för näringen, och det var därför dit ersättningen borde gå.
Park framkastade till och med att samerna borde ersättas för det renbete som för
lorades, medan staten kunde kompenseras för markförlusten,105
Ersättningsfrågan var emellertid inte helt oproblematisk när den diskuterades
inom SSR. Det fanns förvisso ett missnöje med att ersättningen endast utgick till
lappfonden, men samtidigt fanns det även inom förbundet en medvetenhet om att de
skador som renskötseln drabbades av till följd av vattenregleringarna inte endast
berörde de nu aktiva renskötarna. Även framtida generationer skulle komma att
påverkas i sin näringsutövning till följd av detta, och dessa borde därför också i viss
mån kompenseras. Ersättningarna borde därför fördelas ut både direkt till drabbade
renskötare, antingen enskilda, grupper eller byar, och till lappfonden. SSR krävde att
renskötarna skulle få ersättning på en rad punkter, dels för förstörda och försämrade
betesområden, dels för förlorade flyttningsvägar om inte nya skapades och under
hölls, dels för förlorade boplatser, dels för försämrat fiske. När förbundet 1959 be
rörde frågan om ersättningar för förlorade renbetesområden, framfördes kravet att 50
procent av dessa medel skulle förvaltas av respektive länsstyrelse för att användas
som direkt stöd för renskötseln i den lappby som berördes.106 Även i denna fråga
kunde SSR finna ett visst stöd för sina synpunkter hos Folke Lowing, som 1955
konstaterade:
Skadeersättningar i fråga om lappväsendet [rennäringen] kunna tillfalla antingen
statens lappfond eller vederbörande lappbys byakassa eller berörda lapphushåll
eller enskilda samer. Ersättning för dämningsskada å renbetesland har hittills bru
kat tilldömas statens lappfond [...]. Även vissa andra ersättningar böra nog till
falla lappfonden. Numera råder det icke något tvivel om att man - åtminstone
beträffande vissa skadetyper - måste förutsätta, att ersättningar utgå även till samema individuellt och i en del fall till lappbyarna. I mål vari fråga är om större
intrång å lappväsendet [rennäringen] blir det lätt nog en tvistefråga, i vilken ut

105 Skrivelse från Gustav Park, ordförande i SSR:s styrelse, till kommunikationsministern,
31/1 1958. LNSA, E:8, HLA.
106 Utdrag av protokoll, hållet vid konstituerade sammanträde i Uppsala 18/1 1956 med kom
mittén utsedd av Svenska Samernas Riksförbund i syfte att tillvarata rensamemas intressen
vid pågående och planerade vattenregleringar inom renbetesmarker, som året om brukas av
samer. Bilaga 3 till: Skrivelse från Gustav Park med flera till justitieministern, 19/11 1957.
LNSA, E:8, HLA; Pro memoria från Svenska Samernas Riksförbund (S S R) med anledning
av jur.kand. Pär Kettis’ lagsammanställning, 11/4 1959. LNSA, E:8, HLA; Skrivelse från SSR
till regeringen, 28/5 1959. YK 2284:5, RA; SET 1956:1, 7-9; Protokoll från Svenska Samer
nas Riksförbunds landsmöte 7955, 4-10.
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sträckning ersättningar böra utgå till samerna individuellt och i vad mån ersätt
ningar böra utgå till lappfonden eller till lappby.107

En viktig delseger i denna fråga vanns 1960, när Vattenöverdomstolen i ett utslag
tog upp frågan om lappbyn som juridisk person. Fallet gällde en reglering av sjön
Malmesjaure och byn som berördes var Östra Kikkejaure. Efter att målet först hade
behandlats vid Norrbygdens vattendomstol, där lappbyns krav hade avslagits, över
klagades domen till Vattenöverdomstolen. I målet ifrågasattes om lappbyn kunde
agera som juridisk person och föra sin talan inför domstol. Vattenöverdomstolen
framhöll i sitt beslut att eftersom lappbyn kunde ”förvärva rättigheter och ikläda sig
skyldigheter, måste den anses vara sådant subjekt som kan vara part i rättegång”.
Aret därpå togs målet upp av Högsta Domstolen, som slog fast den bedömning som
Vattenöverdomstolen gjort, lappbyn kunde föra sin talan inför domstol och var där
med att anse som en juridisk person.108 Ersättningar för förlorat renbete kunde där
med även gå direkt till en lappby, lappfonden var inte det enda alternativet.
För att kunna utnyttja denna möjlighet krävdes det dock att byarna hade en sty
relse. Föreskrifterna i 1928 års renbeteslag innehöll en sådan institution, som till
sammans med ordningsmannen kunde fungera som en styrelse, nämligen full
mäktige. Denna institution specificerades i byordningen: ”Lapparna äga uppdraga åt
fullmäktige att jämte ordningsmannen, såsom ordförande, å lappbyns vägnar besluta
i andra ärenden än dem, i vilka beslut jämlikt lag eller denna by ordning skola fattas
å sammanträden enligt 12 och 13 § § renbeteslagen.”109 Trots dessa föreskrifter var
det endast i ett fåtal lappbyar, och under begränsade perioder, som fullmäktige hade
varit tillsatta. Samefolket började därför 1961 att propagera för att byarna snarast
möjligt skulle börja utse fullmäktige, eftersom dessa var centrala för arbetet att slå
vakt om de samiska rättigheterna. Fullmäktige var även viktiga eftersom de skulle
möjliggöra för byarna att arbeta mer effektivt och bättre planera sin verksamhet,
något som inte minst var viktigt i den modernisering och rationalisering av ren
skötselnäringen som blev allt mer aktuell. De byar som saknade fullmäktige riske
rade att bli efter i denna utveckling. Inledningsvis uttrycktes tveksamhet mot full
mäktigeinstitutionen i vissa byar på grund av att det fanns en oro för att en liten
grupp inom byn skulle bli dominerande, men redan 1963 hade de flesta byarna till
satt fullmäktige.110

107 Lowing (1955), 51. Se även: Lowing (1964), 149-150.
108 SET 1960:6-7, 100; 1960:8-9, 142; 5/1961:6-7, 120; Nytt Juridiskt Arkiv. Avd 1 1961(88),
444-452 (citat s. 449).
109 Se till exempel: Resolution av länsstyrelsen i Norrbotten med utfärdande av byordning för
Vittangi skogslappby, 29/6 1946, § 14. LNNA, F XI:6, HLA
110 Protokoll, hållet vid årssammanträde med Jokkmokks sockens fjällappbyar, 9 och 11/2
1957. LNSA, A:lb, HLA; Skrivelse från Erik Hedbäck till lantbruksstyrelsen, 11/6 1963.
LNÖA, B 1:30, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Västerbotten till regeringen, 3/12 1963, 34. LNSA, E:10, HLA; 5/ 1961:10-11, 148; 1961:12, 186; 1962:4-5, 42, 55; 1962:8, 115;
1963:2, 42; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1957, 23; Protokoll
från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1962, 5-7. Enligt Lars Thomasson fungerade
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Mot slutet av 1950-talet fördelades också en viss personlig ersättning direkt till de
renskötarfamiljer som påverkats av Suorvaregleringarna. Dessa ersättningar gällde
dock inte förlorade renbetesmarker, utan utgick bland annat för besvär vid flytt
ningar, försvårat bevakningsarbete och ökad otrevnad. Ersättningsbeloppen för de
enskilda familjerna kunde uppgå till relativt stora belopp, siffror på över 30 000
kronor till enskilda hushåll nämndes i sammanhanget.111
Ersättningsfrågan till trots, det stora problemet med vattenregleringarna låg ändå i
intrångsproblematiken. Att renskötarna skulle få en skälig ersättning för förlusterna
var en viktig punkt, liksom att ersättningen åtminstone delvis skulle gå till de drab
bade och inte enbart till lappfonden. I grunden kvarstod dock problemet med vilken
sorts renskötsel som kunde bedrivas efter ingreppen och var. Lars Rensund menade
till exempel att förlusten av renbetesland aldrig till fullo kunde ersättas med pengar:
Genom överdämningar kantskärs renbeteslanden till stor skada för rennäringen.
Varje landområde som förloras genom vattenregleringar är borta för all framtid.
Och varje landområde har sin speciella betydelse som renbetesland. [—]
Överdämningar ödelägger och förstör dalbottnar och strandområden. Och en
förlorad dalgång kan inte ersättas. Inte med några pengar i världen.112

SAMEPOLITIK, NATURVÅRD OCH RESURSUTNYTTJANDE - EN OMÖJLIG EKVATION?

Naturvårdsfrågorna började utkristallisera sig som ett separat fält inom svensk poli
tik omkring sekelskiftet 1900. Med inspiration från framför allt Tyskland och USA
började ett allt större intresse riktas mot dessa frågor. Naturen hade länge utgjort
något av en fiende, en motståndare som skulle besegras och underkuvas, som skulle
tämjas för att kunna utnyttjas. I ljuset av den framväxande industrialismen började
dock synen på miljön och landskapet att förändras och en romantiserande bild blev
allt mer framträdande, en slags reaktion mot en fullständig erövring av naturen.
Målsättningen var att de sista ursprungliga och genuina resterna av denna skulle
bevaras, som ett eko från det förflutna. Dessa områden skulle tjäna flera syften, dels
skulle de fungera som ärofyllda symboler som visade Sveriges storhet som nation,
dels skulle de ha en pedagogisk funktion genom att de skulle visa svenskhetens
rötter i naturen, den svenska natur som utgjorde nationens vagga. Det fanns en bild
av naturmiljön som något absolut, där ett orört landskap, helt opåverkat av männi
skan, fanns och kunde utdefinieras och skyddas. En natur där kulturens inverkan
dock de flesta fullmäktige ganska dåligt en bit in på 1960-talet, se: 5/2001:5, 12. Angående
moderniseringen och rationaliseringen av renskötselnäringen, se Kapitel 6.
111 Deldom i oktober 1958 angående SUORVASJÖARNAS reglering m.m. Lappväsendet
m.m. och rättegångskostnader. LVA, F XIV:5, HLA; Manuskript till radioanförande av lapp
fogde Erik Malmström den 18/10 1958. LNSA, H 11:1, HLA; Protokoll, fört vid lagstadgat
års sammanträde med fjällappbyarna i Jokkmokks socken, 22-23/2 1960, Bilaga A. LNSA,
A:lb, HLA
112 Rensund, 25. Se även: SET 1959:12, 85; 1960:8-9,128-130.
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borde och kunde avvärjas. En stor andel av de naturområden som ansågs vara värde
fulla att bevara till eftervärlden fanns i det samiska området, och Norrland utgjorde
därmed både det ”framtidsland” som beskrivits av idéhistorikern Sverker Sörlin och
ett viktigt historiskt rum.113
Det fanns vissa gemensamma synsätt mellan naturvårds- och samepolitiken vid
1900-talets början. Objekten för respektive politikområde ansågs vara hotade av
kulturens korrumperande inverkan på det ursprungliga och rena, en yttre påverkan
som i förlängningen riskerade att helt utplåna det genuina och orörda, den opåver
kade naturen och den äkta samiska kulturen. Inom båda politikområdena var det en
idealiserad bild som skulle räddas och bevaras, och detta skulle genomföras genom
att det ännu oförstörda skulle lyftas ut och skyddas. Inom samepolitiken tog sig detta
uttryck i ”lapp skall vara lapp”-politiken, och inom naturvården genom det tidiga
1900-talets inrättande av nationalparker.
Efter en motion i riksdagen 1904 av Karl Starbäck tillsattes en utredning för att se
över frågan om ett skydd för natur och naturminnesmärken. I det betänkande som
utredningen presenterade 1907 stakades riktlinjerna upp för den första svenska lag
stiftningen på naturvårdsområdet. De sakkunniga föreslog ”att vissa områden afsättas, där naturlifvet får utveckla sig alldeles ostördt af inverkan från kulturen”, och
med USA som förebild rekommenderade de att nio nationalparker skulle inrättas,
varav flera låg inom det samiska området. Syftet med inrättandet av national
parkerna var dubbelt, dels att bevara viktiga naturområden inte minst för forsknings
ändamål, dels att dessa områden skulle fungera som turistattraktioner. De skulle
utgöra ett patriotiskt åskådningsmaterial för den svenska naturen. Regeringens pro
position i frågan 1909 följde i stor utsträckning förslagen i betänkandet, och bland
de nationalparker som inrättades kan nämnas Sarek, Stora Sjöfallet och Abisko.114

113 Se till exempel: Forsslund, Karl-Erik (1914). Hembygdsvård 1. Naturskydd och national
parker. Stockholm: Wahlström & Widstrand; Högdahl, Thor (1925). Naturskydd i Sverige:
Handbok för skola och hem. Stockholm: P. A. Norstedt & Söner; Sernander, Rutger (1904).
Naturminnesmärken och nationalparker. Uppsala; Semander, Rutger (1906). Naturminnes
märken och naturskydd. Föredrag vid af slutningen af Uppsala universitets sommarkurser den
29 aug. 1905. Studentföreningen Verdandis småskrifter 138. Stockholm: Verdandi. För en
utförligare diskussion kring dessa idéer, se: Sundin, 199-212; Sörlin (1988), 105-110;
Ödmann, Bucht, & Nordström, passim.
114 Betänkande rörande åtgärder till skydd för vårt lands natur och naturminnesmärken.
Afgifvet af inom Kungl. Jordbruksdepartementet för ändamålet tillkallade sakkunnige. Stock
holm: Nordiska bokhandeln, 1907 (citat s. 47); Riksdagstryck 1904. Motioner i Andra kam
maren, nr 194; Riksdagstryck 1904. Andra kammarens tillfälliga utskotts (nr 1) utlåtande nr
21; Riksdagstryck 1904. Första kammarens tillfälliga utskotts (nr 2) utlåtande nr 12; Riks
dagstryck 1904. Riksdagens skrivelse nr 104; Riksdagstryck 1909. Kungl. Maj:ts proposition
nr 102; Riksdagstryck 1909. Kungl. Maj:ts proposition nr 125; Riksdagstryck 1909. Lag
utskottets utlåtande nr 47; Riksdagstryck 1909. Statsutskottets utlåtande nr 156; Riksdagstryck
1909. Riksdagens skrivelse nr 106; Riksdagstryck 1909. Riksdagens skrivelse nr 173; Anrick,
Carl-Julius (1927). Våra svenska nationalparker. Stockholm: Wahlström & Widstrand;
Cramér, Tomas (1965). ”Lapplands nationalparker som miljö”. Same idag (red. Israel Ruong).
Uppsala: Samefolket, 6-10.
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I dessa första naturvårdande åtgärder ägnades samerna ett visst intresse, och de
samiska rättigheterna att nyttja markerna undantogs från de inskränkningar som
infördes för nationalparkerna, med undantag för vissa förbehåll rörande jakten.115
Motiveringen var att samernas närvaro i miljön inte innebar någon extern påverkan,
utan snarast utgjorde ett naturligt inslag:
Dessa rättigheters utöfvande har hittills icke ägt märkbart inflytande på naturlifvet, och lappbefolkningen är så intimt förenad med naturen inom sitt territo
rium, att den så att säga kompletterar denna. Det skulle utan tvifvel vara olämp
ligt att företaga något, som kunde beröfva en lappländsk nationalpark det sär
skilda intresse, som förlänes densamma genom det lappska folkelementets när
varo.116

Samerna betraktades således både som en del av naturen, som en av många faktorer
i den naturbild man ville bevara, och som en central del av de nordliga national
parkernas dragningskraft på turister. Den orörda naturen skulle ge det sköna till de
tillresande turisterna, medan samerna skulle stå för det exotiska, ett tillfredsställande
av ett kuriositetsintresse.
I de större initiativen på naturvårdens område under de följande decennierna kom
samerna och deras rättigheter att ägnas ett avsevärt mindre intresse. Exotifieringen
kring det samiska svalnade, något som även var märkbart i diskussionerna kring
naturvårdsfrågan. I den mån samerna över huvud taget uppmärksammades, var det
snarast som ett problem. Deras position som en integrerad del av den natur som
skulle bevaras var inte längre självklar. Vetenskapsakademiens naturskydds
kommitté hemställde till exempel 1933 att en renskötargrupp som nyligen flyttats till
Muddusjaureområdet skulle avlägsnas därifrån, på grund av att kommittén arbetade
för att området skulle avsättas som nationalpark. Länsstyrelsen vände sig dock emot
denna hemställan och framhöll att ”lapparna med deras visten, bohagsting och renar
icke borde utgöra någon störande bild ens i en nationalpark”. Fram till första världs
krigets slut hade dessutom renskötsel bedrivits i området, varför det inte var någon
ny företeelse. Länsstyrelsen betonade även värdet av att hålla renar inom området
om det skulle avsättas som nationalpark, eftersom ”storviltet björn, varg, lo och örn

115 SFS 1909:56. Lag angående nationalparker. Se även: Baer, Lars-Anders (1999). ”Samisk
förvaltning av nationalparkerna i norr”. Förvaltning av ett världsarv i fjällområdet - exemplet
Laponia. Rapport från 1999 års fjällforskningskonferens (red. Eivind Torp & Per-Åke
Vikman). Östersund: Mitthögskolan, Fjällforskningsinstitutet, 113-114; Nordin, 68-69.
116 Betänkande rörande åtgärder till skydd för vårt lands natur och naturminnesmärken.
Afgifvet af inom Kungl. Jordbruksdepartementet för ändamålet tillkallade sakkunnige, 49-50,
54-56 (citat s. 49). Se även: Sörlin, Sverker (1983). ”Ödemarkens förstår: Några drag i radikal
svensk lappsympati runt sekelskiftet”. Thule 1983:5, 26; Thomasson, Lars (1983). ”Samerna i
Svenska turistföreningens årsskrifter: Några iakttagelser och reflektioner”. Thule 1983:5, 5058; Thomasson (2002), 211-214.
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behöver renarna för att kunna frodas”, en åsikt som sannolikt inte delades av de
berörda renskötarna.117
I de större utredningarna rörande naturvården under undersökningsperioden äg
nades samerna och deras rättigheter ett närmast obefintligt intresse. I sitt betänkande
från 1951 omnämnde naturskyddsutredningen endast att de samiska rättigheterna,
med vissa undantag, inte skulle inskränkas av de föreskrifter som gällde national
parkerna. Inte heller naturvårdsutredningen, som lämnade sitt betänkande 1962,
ägnade frågan om samerna mer än ett flyktigt intresse.118 Båda dessa utredningar
fick dock betydelse på naturvårdens område, och deras betänkanden låg till grund
för ny lagstiftning.119
Naturvården och dess effekter för renskötseln var ett område, i likhet med ut
byggnaden av vattenkraften, som inte hade uppmärksammats inom samerörelsen
före 1950-talet. I praktiken var länsmyndigheterna därför de enda aktörerna som
fortfarande en bit in på decenniet bevakade samernas intressen i samband med åt
gärder på naturvårdens område. Inrättandet av nationalparkerna hade skett under
bibehållande av de samiska rättigheter som var knutna till renskötseln. Vissa in
skränkningar av dessa rättigheter, som med tiden kom att anta en mer eller mindre
allvarlig natur, ingick dock i föreskrifterna för nationalparkerna. När nya reglemen
ten för nationalparkerna diskuterades under 1950-talet, framhöll till exempel lapp
fogdarna i Norrbotten att dessa inte fick inkräkta på de samiska rättigheterna eller på
en utveckling och rationalisering av näringen. Inskränkningar i möjligheterna att
utnyttja motorfordon i luften, på land och i vattendragen inom nationalparkerna
innebar ett hinder i moderniseringen av näringen. Lappfogdarna betonade att
nationalparkerna i länet hade tillkommit i syfte att skydda vissa områden, men med
det uttalade förbehållet att samernas möjligheter och förutsättningar att bedriva ren

117 Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till Vetenskapsakademiens naturskyddskommitté,
19/5 1933. NLL, A II c:5, HLA. Se även: SOU 1935:26, 174-175; Aronsson, Kjell-Åke
(1999). ”Kultur som ’vildmark’ i förvaltning och förmedling”. Förvaltning av ett världsarv i
fjällområdet - exemplet Laponia. Rapport från 1999 års fjällforskningskonferens (red. Eivind
Torp & Per-Åke Vikman). Östersund: Mitthögskolan, Fjällforskningsinstitutet, 57-58.
Muddus nationalpark inrättades 1942, se: Florin, Rudolf (1948). Förteckning å svenska
nationalparker samt å fridlysta naturminnesmärken. Femte upplagan. Uppsala: Kungliga
Svenska Vetenskapsakademien, 20.
118 SOU 1951:5. Förslag till naturskyddslag m.m. Stockholm 1951, 87-88. SOU 1962:36.
Naturen och samhället. Stockholm 1962, 161, 200. Se även Sven Dahlbecks program
förklaring rörande naturskyddet där han liknar de svenska nationalparkerna vid ”reservat för
lapparna”: Det svenska naturskyddet i praktiken. En programförklaring av Nils Dahlbeck,
odaterad men skriven 1946. YK 1181:2, RA.
119 Riksdagstryck 1952. Kungl. Maj:ts proposition nr 188; Riksdagstryck 1952. Tredje lag
utskottets utlåtande nr 28; Riksdagstryck 1952. Riksdagens skrivelse nr 413; SFS 1952:688.
Naturskyddslag; SFS 1952:821. Kungl. Maj:ts kungörelse med närmare bestämmelser
rörande tillämpningen av naturskyddslagen; Riksdagstryck 1964. Kungl. Maj:ts proposition
nr 148; Riksdagstryck 1964. Tredje lagutskottets utlåtande nr 41; Riksdagstryck 1964. Riks
dagens skrivelse nr 371; SFS 1964:822. Naturvårdslag; SFS 1964:825. Kungl. Maj:ts kun
görelse om tillämpning av naturvårdslagen (naturvårdskungörelse).
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skötsel inte skulle inskränkas därigenom. Detta borde inte förändras till följd av att
nya reglementen infördes.120
Naturvårdsfrågan började uppmärksammas allt mer inom SSR mot under
sökningsperiodens slut, och successivt utvecklade förbundet ett tydligt ställnings
tagande i denna. I sitt remissyttrande över naturvårdsutredningens betänkande tog
SSR avstamp från samernas rätt till land och vatten, som återigen hävdades med
emfas. Utredningen kritiserades bland annat för att samerna, samiska intressen och
de samiska rättigheterna i så liten utsträckning över huvudtaget behandlades i betän
kandet. Att det inom naturvården fanns ett stort intresse för det samiska området var
naturligt, eftersom det var inom sameallmänningen som den mest orörda naturen
fanns. Den vilja som fanns att bevara och skydda naturvärden fick dock inte gå ut
över samernas rättigheter, något som till exempel föreskrifterna för nationalparkerna
gjorde. De inskränkningar som de tidigare nationalparkerna hade inneburit hade
kränkt dessa rättigheter. Renskötarna i dessa områden kunde inte utan vidare upp
föra bostäder, anlägga broar, färdas i motorfordon till lands, till sjöss eller i luften,
jaga ”skadedjur”, det vill säga rovdjur, eller jaga med hund. Detta satte hinder i
vägen för renskötselns utövande, något som förbundet vände sig mot. Samerna
krävde därför enligt SSR en större ”respekt för sin särart och sin syn” när frågor om
värderingen av naturen skulle göras, och att större uppmärksamhet ägnades åt sa
miska intressen och de samiska rättigheterna när denna typ av frågor avgjordes.121
Det var således en mer kritisk syn på nationalparkerna som framfördes från förbun
dets sida.
När diskussionen rörande inrättandet av Padjelanta nationalpark kom upp på dag
ordningen framgick denna kritiska syn tydligt. Frågan om inrättandet av national
parken hade diskuterats fram och tillbaka under några år, men 1962 var den uppe till
avgörande och behandlades därför ingående vid landsmötet i Arvidsjaur. De berörda
lappbyarna i Jokkmokk ställde sig avvisande till planerna och framhöll att de
nationalparker som tidigare inrättats i området hade haft negativa effekter för när
ingen, renskötarnas rättigheter hade inskränkts och arbetet hade försvårats.
Nationalparkerna innebar heller inget garanterat skydd för naturen i området som
hävdades från naturvårdsintressena, vilket exemplet med Suorvaregleringarna, ut
byggnader som hade genomförts innanför de ursprungliga gränserna för Stora Sjö
fallets nationalpark, med all önskvärd tydlighet hade visat. Jokkmokkssamerna mot
satte sig därför inrättandet av Padjelanta som nationalpark och krävde dessutom en
120 Skrivelse från lappfogdarna i Norrbotten till länsstyrelsen i Norrbotten, 16/4 1956. LNÖA,
B 1:23, HLA. Nya reglementen infördes sedermera 1960, se: SFS 1960:660. Kungl. May.ts
reglemente för Vadvetjåkko nationalpark; SFS 1960:661. Kungl. Maj:ts reglemente för
Abisko nationalpark; SFS 1960:662. Kungl. May.ts reglemente för Stora Sjöfallets national
park; SFS 1960:663. Kungl. Maj:ts reglemente för Sareks nationalpark; SFS 1960:664.
Kungl. Maj:ts reglemente för Muddus nationalpark; SFS 1960:665. Kungl. Maj:ts reglemente
för Peljekaise nationalpark. Se även: Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till Kungl.
Domänstyrelsen, 4/7 1961. LNÖA, B 1:28, HLA; Skrivelse från lappfogdarna i Norrbotten till
länsstyrelsen i Norrbotten, 1/3 1962. LNÖA, B 1:29, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i
Norrbotten till Kungl. Domänstyrelsen, 30/3 1962. LNÖA, B 1:29, HLA.
121 5/1962:11-12, 160; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte i Gällivare
27februari—1 mars 1963, 55-57 (citat s. 56).
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uppmjukning av nationalparksreglementena för samernas vidkommande för att i viss
mån motverka de ”extrema nationalparksintressena”. SSR:s styrelse ställde sig
bakom lappbyarnas uttalande och avstyrkte att Padjelanta skulle bli nationalpark,
något som landsmötet enhälligt stödde.122 Trots det samiska motståndet fattade
regering och riksdag beslut om att inrätta nationalparken 1962, men förbundet vid
makthöll kravet på att de samiska rättigheterna inte fick inskränkas till följd av detta.
I propositionen angående inrättandet av Padjelanta nationalpark framhöll regeringen
att renskötselns intressen och behov skulle uppmärksammas, men att dessa inte i
alltför hög utsträckning fick gå ut över naturskyddsintresset.123
I lappbyarnas yttrande över Padjelanta betonades det att samerna kände sig förbi
gångna när frågan hade behandlats. I denna liksom andra frågor rörande intrång på
marker som enligt lagstiftningen avsatts för samerna borde de ges större möjligheter
att delta i beslutsprocessen. I Samefolket framställdes detta som ett generellt pro
blem, samerna blev i regel varken informerade om eller ombedda att yttra sig
rörande naturvårdsfrågor.124 Här hade SSR ännu ett område att erövra, att bli etable
rad som en självklar remissinstans i frågor rörande naturskyddsåtgärder som berörde
marker inom Sapmi.
De potentiella konflikterna i denna typ av frågor tydliggjordes i samband med
diskussionen rörande ett eventuellt inrättande av en nationalpark i Anariset. Frågan
hade diskuterats en tid och lappväsendet i länet ställde sig inledningsvis positiv till
en nationalpark, dock med förbehållet att den berörda lappbyn även måste höras i
frågan. Landshövdingen i Jämtland var däremot tveksam till projektet.125 Någon
information hade emellertid inte gått ut till Tossåsens lappby, som var den by som
bedrev renskötsel i området, det var först genom att frågan uppmärksammades i
lokalpressen som renskötarna blev medvetandegjorda om det hela. Detta förfarande
kritiserades hårt: ”Samerna tillfrågas icke. Detta innebär ett förakt för minoritetens
känslor och rättigheter, en diskriminering som, om den bekantgjordes inför inter
nationella fora, knappast skulle undgå att brännmärkas.”126 De inskränkningar som
en nationalpark innebar för renskötseln sågs som betungande. Protester framfördes
mot att marker som av ålder avsatts för samernas uteslutande begagnande inte längre
skulle stå till renskötselns förfogande, utan framför allt bli en tillgång för ”frilufts122 Sy 1961:10-11, 150; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1958, 5457; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1962, 29-38, Bilaga 5-7 (citat
Bilaga 5).
123 Riksdagstryck 1962. Kungl. Maj:ts proposition nr 126; Riksdagstryck 1962. Jordbruks
utskottets utlåtande nr 17; Riksdagstryck 1962. Riksdagens skrivelse nr 200; SFS 1963:677.
Transumt av Kungl. May.ts brev till domänstyrelsen angående avsättande av mark till
Padjelanta nationalpark samt utvidgning av Sareks nationalpark m.m.; SFS 1963:678. Kungl.
Maj:ts reglemente för Padjelanta nationalpark; Sf 1963:5-6, 111; Protokoll från Svenska
Samernas Riksförbunds landsmöte i Gällivare 27 februari—1 mars 1963, 38-39.
124 Sf 1961:6-7, 98-99; 1962:2-3, 19; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds lands
möte 1962, Bilaga 6.
125 P.M. angående ifrågasatt nationalpark i Anarisfjällen, Jämtlands län, av lappfogde Bror
Ejdemo, 26/10 1961. LJA, B 1:31, ÖLA; Skrivelse från landshövdingen i Jämtland till
generaldirektör Erik W. Höjer, 29/11 1961. LJA, E 11:33, ÖLA; Östersunds-Posten 14/3 1963.
126 Sf 1963:3-4, 67.
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folket”. Detta betraktades som en kränkning av de samiska rättigheterna från
majoritetssamhällets sida. Lappbyn fick starkt stöd för sina synpunkter från SSR
som ställde sig bakom dess uttalande.127 De starka samiska reaktionerna fick också
lappväsendet i Jämtland att svänga i frågan, och 1963 avstyrkte den tillförordnade
lappfogden Iwan Lundberg inrättandet av nationalparken.128
Avslutningsvis kan konstateras att förhållandet mellan samerörelsen och natur
sky ddsintressena under perioden var problematiskt. Naturskyddsrörelsens starka
engagemang i frågan om bevarandet av rovdjuren i Sverige var en starkt bidragande
orsak till detta. Från samisk sida hävdades det med skärpa att naturskyddsintressenas
argumentation i denna fråga baserades på en okunskap om den faktiska situationen
som inte tog hänsyn till renskötselns utsatta ställning. Gång på gång återkom artiklar
i SET där rovdjurens härjningar i renhjordarna skildrades, en situation som natur
sky ddsintressena visade bristande förståelse för.129 Ett område där det fanns ut
rymme för samarbete var dock de planerade vattenregleringarna, en fråga där de
båda parternas intressen var gemensamma.130 Det kom därför som en stor besvikelse
för samerörelsen när Vattenfall och natursky ddsintressena 1961 kom överens om
vilka vattendrag som skulle byggas ut och vilka som skulle bevaras, den så kallade
freden i Sarek. Samefolket konstaterade att detta förvisso innebar att vissa vatten nu
tycktes vara räddade, men samtidigt stod renskötarna ensamma i sin strid att försöka
bevara andra. SSR var också den enda organisation som inte godtog överens
kommelsen.131
127 Sf 1963:3-4, 56-57, 67-68; 1963:5-6, 112-113; 1963:7-9, 133-134; Protokoll från Svenska
Samemas Riksförbunds landsmöte i Gällivare 27 februari—1 mars 1963, 39-40.
128 Skrivelse från lappfogdeassistent Iwan Lundberg till länsstyrelsen i Jämtland, 22/4 1963.
LJA, B 1:34, ÖLA.
129 Se till exempel: SET 1958:11, 70-72; 1959:10, 74; 1959:12, 90-91; 1960:1, 4-5. Se även:
Protokoll från Svenska Samemas Riksförbunds landsmöte 1956, 50. Rörande samiska synsätt
på rovdjur, se till exempel: Kuhmunen, Nikolaus (2000). Renskötseln i Sverige förr och nu.
Umeå: Samiid Riikasearvi, 139-144; Sikku, Olov J. (1999). ”Traditionell samisk kunskap om
rovdjur”. Förvaltning av ett världsarv i fjällområdet - exemplet Laponia. Rapport från 1999
års fjällforskningskonferens (red. Eivind Torp & Per-Åke Vikman). Östersund: Mitthög
skolan, Fjällforskningsinstitutet, 95-102; Sikku, Olov J. (2000). ”Det traditionella förhållandet
till rovdjuren”. Samisk etnobiologi: Människor, djur och växter i norr (red. Ingvar Svanberg
& Håkan Tunón). Nora: Nya Doxa, 204-212; Uddenberg, Nils (2000). Renarna, markerna
och människorna: Om svenska samers syn på natur, djur och miljö. Nora: Nya Doxa, 101115.
130 Se till exempel: Yttrande från Norrlands naturväm i anledning av norrländska kraft
utredningens betänkande, 31/1 1958. LNSA, E:8, HLA; Sundius, Sven (1963). ”Vatten
regleringarna I Lappland och framtiden”. Natur i Lappland I (red. Kai Curry-Lindahl). Upp
sala: Svensk Natur, 201-210; Bör Torneträsk regleras? Uttalanden av in- och utländska
vetenskapsmän med anledning av planerna att för vattenkraftsändamål bygga ut Torneträsk
samt Torne och Kalix älvar med tillflöden. Uppsala: Kungl. Vetenskapsakademiens Natur
skyddskommitté, 1960.
131 Riksdagstryck 1962. Kungl. Maj:ts proposition nr 126, 31-35; Uppsala Nya Tidning 5/12
1958; Sf 1961:10-11, 150; Protokoll från Svenska Samemas Riksförbunds landsmöte 1962,
71-73; Vedung, Evert & Brandel, Magnus (2001). Vattenkraften, staten och de politiska par
tierna. Nora: Nya Doxa, 60-97. För mer samtida diskussioner kring naturvårdspolitiska mål135

sättningar kontra renskötselnäringens behov, se till exempel: Beach, Hugh (1997). “Negoti
ating Nature in Swedish Lapland: Ecology and Economics of Saami Reindeer Management”.
Contested Arctic: Indigenous Peoples, Industrial States and the Circumpolar Environment
(eds. Eric Alden Smith & Joan McCarter). Seattle: University of Washington Press, 122-145.
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6. E n

n ä r in g i f ö r ä n d r in g

Samerna är sannerligen inte isolerade längre. Det gäller inte minst det ekono
miska området. Ska samerna någonsin lösa sina problem, så måste de göra det i
samverkan, samverkan med varandra och samverkan med samhället i stort.
Det är nödvändigt.1

Israel Ruongs ledare i SET 1960 illustrerar på många sätt den omvandling ren
näringen hade genomgått och fortfarande höll på att genomgå, från självhushållning
till penningekonomi, från traditionellt bedriven småskalig näring till moderniserad
och rationaliserad stordrift. Renskötselnäringen hade liksom jordbruket genomgått
omfattande förändringar sedan 1800-talets slut. Driftsformerna hade förändrats,
liksom livsföringen för näringsutövarna. Antalet samer som fick sin försörjning via
renskötseln, där både de som aktivt arbetade inom näringen och deras familje
medlemmar inräknades, hade minskat från drygt 4 450 personer 1880, till knappt
2 600 1950.2 Trots den relativt stora omvälvning detta innebar, skedde förändring
arna inom renskötseln ändå långsammare än inom jordbruksnäringen, där struktur
rationaliseringar och modernisering hade lett till en kraftigare och snabbare minsk
ning av antalet personer sysselsatta inom denna sektor. Parallellt med förändringarna
levde dock den traditionella bilden av näringen kvar. Renskötseln ”ger lapparna
deras egen märkliga plats i vårt samhälle” konstaterade till exempel lappfogde Erik
Hedbäck 1953.3 Det var en särpräglad näring för ett särpräglat folk.
För renskötseln hade 1940-talet varit en period av återhämtning efter den kraftiga
nedgång som skett inom näringen under det föregående decenniet, något som fort
farande var märkbart under 1950-talet. Inledningen av detta decennium präglades av
relativt goda renskötselförhållandena och renhjordarnas storlek ökade i de flesta
lappbyarna, en utveckling som bröts vintern 1954/55. På grund av mycket ogynn
samma snö- och betesförhållanden under vintermånaderna, som i Norrbotten be
skrevs som katastrofala, drabbades näringen av stora problem. Många kalvar gick
förlorade och ett stort antal vuxna renar svalt ihjäl. Denna besvärliga vinter följdes
av flera och andra halvan av 1950-talet präglades av en relativt kraftig nedgång i
renantalet, framför allt i Norrbotten. I början av 1960-talet hade renantalet börjat
återhämta sig, men många lappbyar hade trots det ett lägre renantal mot slutet av
undersökningsperioden jämfört med mitten av 1950-talet. Den allra största minsk
ningen uppvisade de fyra nordligaste byarna samt Jokkmokksbyarna. Från
Jokkmokkssamernas sida lyftes vattenregleringarna, den ökade mängden tågdödade
renar samt rovdjurens härjningar i kombination med de svåra betesförhållandena

1 SET 1960:10-11, 150.
2 SOU 1968:16, 44. För en översikt över rennäringens omvandling under 1900-talet, se: Amft,
32-66.
3 Hedbäck, Erik (1953). ”Renskötseln”. På en fjärdedel av kartan: En bok om Norrbotten
(red. Folke Thunborg). Stockholm: Norstedt, 82.
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under mitten av 1950-talet fram som huvudorsakerna till nedgången, medan läns
myndigheterna däremot framhöll en bristande planering i arbetet som en viktig del
orsak.4
Renskötseln i de nordligaste lappbyarna, och då framför allt i de två Karesuandobyama, upplevde stora problem under 1950-talet. Under krigsåren hade den tidigare
ordningen inom renskötseln i området upplösts. På grund av den osäkra situationen i
Norge till följd av den tyska ockupationen, utnyttjade renskötarna inte sina betes
marker i grannlandet i samma utsträckning som tidigare. Dessa förändringar hade
skett med lappväsendets goda minne. Efter kriget strävade myndigheten efter att
återföra näringen till den förkrigstida ordningen, något som dock inte lyckades till
följd av motstånd från renskötarna. Därifrån hävdades det att en återgång till den
tidigare organisationen av renskötseln inte var möjlig att genomföra, och att lapp
väsendet borde utgå från detta. Till följd av utvecklingen uppstod trängsel på betes
markerna vilket orsakade stora problem. Trots hårda påtryckningar mot renskötarna,
där bland annat höga böter utdömdes, förblev situationen olöst. Lappväsendets age
rande ledde till starka protester från renskötarnas sida och skapade en konflikt
situation mellan parterna, där lappfogde Hedbäck bland annat anklagades för
diktatorsfasoner. Under 1950-talet blev läget mer akut och i samband med att om
fattande tvångsminskningar av renantalet aviserades uppmärksammades situationen
både i SET och vid landsmötena. För att komma tillrätta med problemen tillsatte
SSR och länsstyrelsen i Norrbotten en gemensam kommitté 1955, som samma år
reste genom de betesmarker som utnyttjades av lappbyarna i Karesuandoområdet.
Trots detta arbete minskade renantalet kraftigt i de nordligaste byarna under andra
halvan av 1950-talet.5
4 P. M. till sammanträdet med Jokkmokks fjällappar den 4 februari 1956, av lappfogde Erik
Malmström, 31/1 1956. LNSA, B 1:12, HLA; P.M. till sammanträde med arjeplogslapparna i
Älvsbyn den 29 mars 1956, av lappfogde Erik Malmström, 23/3 1956. LNSA, A:la, HLA;
Protokoll, fört vid lagstadgat års sammanträde med fjällappby ama i Jokkmokks socken, 2223/2 1960. LNSA, A:lb, HLA; Renskötseln, av lappfogde Per Lithander, juni 1962. LNSA, B
1:15, HLA; SOU 1966:12, 46-56, 262; Norrländska Socialdemokraten 24/2 1955; SET
1951:3, 21; 1952:1, 7; 1953:2, 6; 1953:3, 2; 1954:2, 3; 1954:4, 4; 1955:1, 3, 8; 1955:2, 3, 5-6;
1955:3, 3; 1956:2, 10; 1956:4, 8; 1957:3, 5: 1958:1, 3; 1958:5, 30-31; 1958:6-7, 42-43;
1958:8, 50; 1958:11, 74-75; 1959:4, 29; 1959:9, 62; 1960:1, 2-4, 6; 1960:2, 14-15; 1960:5,
69, 76, 79; 1960:8-9, 142; 1960:12, 185; Beach (1981), 197-235. För en översikt över ren
antalet i de tre länen under perioden, se Bilaga 3.
5 Skrivelse från lappfogde Erik Hedbäck till Gustav Park, 30/5 1950, LNNA, B 1:19, HLA;
Skrivelser från lappfogde Erik Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 7/12 1951, 21/12 1951,
10/2 1952. NLL, D I b:37, HLA; Skrivelser från lappfogde Erik Hedbäck till länsstyrelsen i
Norrbotten, 27/11 1952, 30/12 1952. NLL, D I b:38, HLA; Diverse handlingar i akterna.
Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 2/4 1954, nr 35-39, RA; Protokoll, fört vid
sammanträde med styrelsen för Svenska Samernas Riksförbund (S.S.R.) i Arvidsjaur, 29-30/9
1955, 4-6. LNSA, E:7, HLA; Skrivelse från lappfogde Erik Hedbäck till landshövding Folke
Thunborg inklusive bilagor, 2/3 1956. LNNA, B 1:23, HLA; Skrivelse från lappfogde Erik
Hedbäck till kanslirådet Allan Tigerschiöld, 21/6 1956. LNNA, B 1:23, HLA; Skrivelse från
länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen, 20/5 1957. LNNA, B 1:24, HLA; Diverse protokoll
från sammanträden med renskötarna i de fyra nordbyarna angående önskemål om ändringar
och tillägg i renbeteskonventionen, maj 1959. LNNA, F XI: 1, HLA; Norrbottens-Kuriren
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Även turerna kring renbeteskonventionen med Norge hade effekter för de nordli
gaste lappbyarna. Den gällande konventionen hade omförhandlats 1949. Giltighets
tiden för den nya överenskommelsen var endast tio år, och under perioden kom
diskussionen kring renskötseln att präglas av samtalen rörande en ny konvention och
av det faktum att Sverige och Norge hade svårt att enas i frågan. Nya förhandlingar
inleddes 1959, men två år senare avbröts dessa och Norge sade upp renbetes
konventionen. Det skulle dröja fram till 1972 innan Sverige och Norge under
tecknade en ny konvention, något som också bidrog till en viss osäkerhet rörande
framtiden för renskötseln i de nordligaste lappbyarna som var de som främst berör
des av konventionens bestämmelser.6
Även i Jämtland beskrevs situationen för näringen som ansträngd, och läns
myndigheterna menade att det förelåg stora brister rörande renskötseln i vissa av
byarna. Till följd av dessa problem hade en utredning rörande renskötseln i länet
genomförts 1948, men trots de åtgärder som verkställdes till följd av denna beskrevs
situationen fortsatt som svår under 1950-talet. Dessutom drabbades även Jämtland
av de besvärliga snö- och betesförhållandena under vintern 1954/55.7 Också i
Västerbotten dominerade problemen när renskötseln beskrevs från lappväsendets
sida. Flyttningarna genomfördes dåligt, bevakningen var bristfällig och allmänt
ansågs många förbättringar kunna åstadkommas genom en förbättrad organisation
av arbetet och ett ökat utnyttjande av tekniska hjälpmedel.8
Modernisering och reformer inom renskötseln hade länge varit en komplicerad
och flerbottnad fråga. Under den första halvan av 1900-talet hade de ledande sameföreträdarna och allt fler bland renskötarna börjat se moderniseringen av samhället
som något positivt för näringen, och de hävdade att det var en självklar rättighet att
4/11 1954; Norrländska Socialdemokraten 24/10 1949; SET 1950:1, 9; 1950:2, 18; 1954:2, 45; 1955:3, 3-7; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1954, 38-41; Proto
koll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1955, 16-18; Protokoll från Svenska
Samernas Riksförbunds landsmöte 1956, 5-12; Protokoll från Svenska Samernas Riks
förbunds landsmöte 1959, 42-44; Lantto (2000b), 236-239.
6 Riksdagstryck 1950. Kungl. Maj:ts proposition nr 55; Riksdagstryck 1950. Tredje lag
utskottets utlåtande nr 8; Riksdagstryck 1950. Riksdagens skrivelse nr 95; SFS 1950:428.
Konvention mellan Sverige och Norge om ändring i konventionen mellan de båda länderna
den 5 februari 1919 angående flyttlapparnas rätt till renbetning', Betänkande avgivet av
svensk-norska renbeteskommissionen av 1964. Stockholm: Kungl. Utrikesdepartementet;
Norra Västerbotten 21/6 1961; Bjarnar, Ove (1982). Forhandlingene om ny
reinbeitekonvensjon mellom Norge og Sverige 1959-72. Hovedoppgave i historié. Tromsp:
Universitetet i Tromsp; Idivuoma, 182-232.
7 Betänkande med förslag till åtgärder rörande renskötseln i Jämtlands län, avgivet av 1948
års jämtländska renbetesutredning, 14/10 1948. YK 1016:1, RA; Avskrift av skrivelse från
jordbruksdepartementet till länsstyrelsen i Jämtland, 10/2 1950. LJA, F 111:1, ÖLA; Års
berättelse över verksamheten för lappfogden i Jämtland 1954, av Åke Wikman, 24/1 1955.
LJA, B 1:25, ÖLA; Årsberättelse över verksamheten för lappfogden i Jämtland 1955, av Åke
Wikman, 10/5 1957. LJA, B 1:27, ÖLA; Mappen ”Ang. renminskningar i vissa lappbyar
1934-1952”. LJA, F 111:1, ÖLA; Mappen ”Missförhållanden ang. renskötsel 1947-1959”.
LJA, F 111:1, ÖLA.
8 Protokoll fört vid sammanträde med tillsynsmännen i länet, 12-13/2 1958. LYA, B 1:39,
HLA.
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även de renskötande samerna och näringen borde få ta del av denna utveckling.
Länsmyndigheterna var däremot till största delen motståndare till detta. En god
renskötsel krävde enligt dem att näringsutövarna hade en traditionell nomadiserande
livsstil och utgick från sina nedärvda yrkeskunskaper i arbetet utan att förlita sig på
moderna hjälpmedel. Gjordes avsteg från detta, tilläts till exempel boende i moderna
bostäder och att tekniska hjälpmedel infördes i renskötseln, skulle detta innebära en
kraftig försämring av näringen. Effekterna av detta skulle i första hand drabba bön
derna i lokalområdet, men i förlängningen även samhället genom en ökad utslagning
av renskötare. Endast på vissa områden, som till exempel uppförandet av renstängsel
för att avgränsa vissa betesområden, kunde en modernisering av näringen accepte
ras, den inre strukturen och renskötselmetoderna skulle dock bevaras huvudsakligen
oförändrade.9
Under 1950-talet stod dock renskötseln inför en ny situation. I den tidigare ”lapp
skall vara lapp”-politiken hade näringens roll varit okomplicerad, renskötseln be
traktades som den mest centrala kulturbevarande faktorn inom det samiska sam
hället. Genom ett bibehållande av renskötseln, i så traditionell form som möjligt,
bevarades även samisk kultur och samerna som grupp. När dessa idéer började för
lora sitt grepp om den svenska samepolitiken under efterkrigsåren innebar detta
stora förändringar för näringen. En helomvändning av den statliga politiken rörande
renskötseln inleddes under perioden. Från att tidigare aktivt ha motarbetat en mo
dernisering av renskötseln, skulle ledorden nu komma att bli utveckling och rationa
lisering. Renskötseln skulle bli en näring bland andra, den skulle moderniseras och
effektiviseras, det var ekonomiska hänsyn som skulle styra näringens utveckling,
inte kulturbevarande faktorer.
Samtidigt framhöll lappfogdarna i Norrbotten under 1950-talet fortfarande kvar
dröjande drag av en äldre mer traditionell nomadiserande renskötsel som något po
sitivt, som beundransvärda delar av den gamla ”renkonsten” som tidigare praktise
rats allmänt bland samerna. Att den äldre renskötseln höll på att försvinna beklaga
des, inte minst av lappfogde Hedbäck i Norrbottens norra lappfogdedistrikt som
1958 med viss stolthet konstaterade ”att vi i vårt land ännu har kvar en liten rest av
den i hög grad aktningsvärda gamla lapska helnomadismen.”10 Även den naturliga
kopplingen mellan samerna och renskötseln, som tidigare hade framhållits starkt,
framskymtade i vissa sammanhang. I en skrivelse från 1952 undertecknad av samt
liga lappfogdar i Sverige framhölls till exempel att renskötseln ”måste anses utgöra
den naturligaste och mest lämpliga näringen för en stor del av lappbefolkningen”.11
Förändringarna i samhället hade effekter, men renskötseln borde ändå förbli den
traditionella näring den alltid varit, något som framhölls av Hedbäck:

9 För en fördjupad diskussion kring denna problematik, se: Lantto (2000b), passim.
10 Se till exempel: Skrivelse från lappfogde Erik Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 5/2
1952. LNNA, B 1:20, HLA; P. M. angående fjällapparna i Jokkmokks socken, av lappfogde
Erik Malmström, 2/2 1954. LNSA, B 1:12, HLA; Skrivelse från lappfogde Erik Hedbäck till
redaktör Olle Starkenberg, 31/1 1958 (citat). LNNA, B 1:25, HLA. Se även: Expressen 29/1
1958.
11 Skrivelse från lappfogdarna i Sverige till 1949 års tjänsteförteckningskommitté, 30/8 1952.
LNNA, B 1:20, HLA.
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Med en aktiv anpassning till vad den nya tiden fört med sig kommer lapparna att
med framgång kunna fortsätta sin gamla näring. Den är en ekonomiskt god han
tering, som ger talrika familjer försörjning.
Om det alltså fordras anpassning av renskötselns utövare måste de dock i allt
väsentligt stå fast på sin gamla grund. Ty renen är samma djur som förr, med
oförändrade behov och vanor. Betesmarkerna är också desamma, bortsett från in
skränkningar som är en följd av utvidgade odlingar samt tillkomsten av nya sam
hällen, järnvägar och andra anläggningar inom betesmarkerna. Flyttningar med
renar och arbetet i övrigt måste gå i gamla spår. Om förbättringar och lättnader
kan vinnas genom tekniska hjälpmedel - strävanden i sådan riktning har i stor ut
sträckning erhållit statsmakternas stöd - så fordras likafullt en betydande arbets
insats av männen ”i renskogen”; renskötseln är ett krävande yrke, för vilket
fordras skicklighet och stor uthållighet!12

Hedbäck var den bland lappfogdarna som främst förde fram en relativt genom
gående patriarkal inställning till samerna under perioden.13 Under 1950-talet började
dock inställningen att svänga successivt, och mot slutet av decenniet konstaterade
till exempel lappfogdeassistenten Bror Ejdemo att renskötseln, liksom jordbruket,
höll på att genomgå en moderniseringsprocess. Detta innebar bland annat en ut
flyttning av individer från näringen, en process som enligt honom borde fortgå.14
Lapptjänstemännen började också mer explicit ge uttryck för åsikten att renskötseln
som näring inte hade följt med utvecklingen i samhället och de förändringar som
skett.15
Om än renskötseln i allt större utsträckning under perioden började beskrivas som
en näring bland andra, dröjde sig ändå vissa aspekter av det tidigare synsättet kvar.
De renskötande samerna beskrevs som den enda kvarvarande gruppen i Skandina
vien som bedrev ett för området ursprungligt yrke enligt traditionella former. Genom
sin näring, och genom bisysselsättningarna knutna till denna, var samerna på sätt
och vis bundna till fjällvärlden, en same som inte längre kunde fortsätta inom ren
skötseln kunde därför inte utan vidare omskolas till annat yrke. För dennes barn var
dock steget över till andra sysselsättningar lättare att ta.16 På grund av detta var ett

12 Hedbäck (1953), 86. Se även: Hedbäck, Erik (1957). ”Renbeteslagens tillämpning i prakti
ken”. Sämiid dilit. Föredrag vid Den nordiska samekonferensen, Jokkmokk, 1953 (red. Kalle
Nickul, Asbjörn Nesheim & Israel Ruong). Oslo, 198-201.
13 Se till exempel: Skrivelse från lappfogde Erik Hedbäck till lappfogde Bror Ejdemo, 17/4
1958. YK 1774:7, RA.
14 Om renskötseln i Norrbotten, av lappfogdeassisten Bror Ejdemo, oktober 1958. LNNA, B
1:25, HLA.
15 Skrivelse från lappfogde Åke Wikman till länsstyrelsen i Jämtland, 22/12 1955. LJA, B
1:25, ÖLA; Skrivelse från lappfogde Åke Wikman till jordbruksministern, 12/1 1956. LJA, B
1:26, ÖLA.
16 Skrivelse från lappfogdeassistent Iwan Lundberg till länsstyrelsen i Jämtland, 21/3 1958.
LJA, B 1:28, ÖLA.
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stöd för renskötseln nödvändigt, om än det ur en ekonomisk synvinkel inte var det
mest rationella, något som utvecklades av lappfogde Ej demo:
[V]år målsättning [måste] i viss mån avvika från vad som från samhällets syn
punkt är rationellt på mycket lång sikt och anpassas till det som i vår tid ter sig
mest ändamålsenligt. Då lapparna icke utan stora svårigheter kan omplanteras till
andra verksamheter, som med säkerhet äger stor livskraft på längre sikt, måste vi
sträva efter att utveckla renskötseln och andra traditionella inlandsnäringar, även
om dessa längre fram kommer att falla för lönsamhetsstrecket eller upphöra av
andra anledningar, exempelvis för att arbetsförhållandena är obekväma. Men vi
får inte upphöra i våra strävanden att förkovra renskötseln, så länge en betydande
befolkningsgrupp hämtar sin försörjning från denna näring. Utflyttningen till
andra sysselsättningar bör få fortgå av eget initiativ eller på ett naturligt sätt, ex
empelvis genom yrkesutbildning för andra sysslor, stimuleras ”i lönndom”.17

På grund av detta menade Ej demo att exploateringen av de samiska områdena, till
exempel i form av vattenkraft och gruvor, var viktig, eftersom detta skapade arbets
tillfällen som i sig kunde stimulera den nödvändiga övergången från renskötseln till
verksamheter som på längre sikt var ekonomiskt mer bärkraftiga. En näring med
”svag livskraft” som renskötseln fick därför inte stå hindrande i vägen för dessa
verksamheter som i stället borde välkomnas som något positivt.18 Inom renskötseln
borde arbetet inriktas på rationalisering och effektivisering, något som skulle bidra
till att arbetsstyrkan minskades. Det skulle bland annat ske genom en förbättrad
organisation av arbetet, uppförandet av renstängsel och ett förbättrat utnyttjande av
renvallarhundar.19
Även bland samerna pågick diskussioner kring renskötselns organisering. Det var
inte minst arbetsfördelningen inom de olika renskötargrupperna som stod i fokus,
där renskötare med få renar fick arbeta mer i förhållande till sitt reninnehav än stor
ägarna. Detta var en grogrund för missnöje och klagomål.20 Gustav Park lade 1950
fram ett förslag till en radikal omorganisation av rennäringen, ett förslag som gick ut
på att det individuella ägandet skulle överges till förmån för en slags bolagsrenskötsel där renskötarna inom en lappby både skötte renarna i grupp och ägde
dessa kollektivt. Han såg detta som en viktig rationalisering av renskötselns ut
övande. Den stora floran av olika individuella renmärken skulle försvinna, något
som till exempel skulle försvåra renstölder, och dessutom skulle tidsödande skilj ningar inom byn kunna undvikas, något som förenklade arbetet. Ägandet skulle
organiseras i en slags ekonomisk förening, där varje renägare inom byn gick in med
sina renar. Renskötarna skulle sedan från föreningen få betalt för sitt arbete. Genom
denna organisering av renskötseln trodde Park att de ibland orättvisa arbetsbördorna
17 Skrivelse från lappfogde Bror Ejdemo till lappfogde Erik Hedbäck, 30/3 1960. LNNA, E
111:25, HLA.
18 Ibid.
19 Renskötseln, av lappfogde Bror Ejdemo, 14/1 1960. LNNA, F XI:6, HLA.
20 Se till exempel: Norrländska Socialdemokraten 23/2 1959.
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mellan olika renägare skulle jämnas ut. En orsak till att han lade fram sitt förslag var
den omvandling som renskötseln genomgått under 1900-talet. Den intensiva ren
skötseln som hade varit dominerande inom de sydligare sameområdena hade fått ge
vika för en mer extensiv form av renskötsel. Park hade länge varit en motståndare
till den extensiva renskötselns utbredning, och om än han insåg att utvecklingen inte
kunde vändas var han fortsatt kritisk till hur den utövades.21
Parks förslag möttes dock av intern samisk kritik, både inom renskötselkretsar
och utanför. Anders Persson-Blind, ordningsman i Semisjaur-Njargs lappby, menade
att förslaget var alltför radikalt. Vissa fördelar kunde i och för sig utvinnas vad
gällde arbetsfördelningen, men de grundläggande problemen inom näringen kunde
inte lösas på detta sätt. Att införa en spärr mot enskilt ägande inom renskötseln
skulle endast ha negativa effekter. Israel Ruong höll med om att det fanns problem
inom renskötseln i vissa områden som krävde nya grepp för att kunna lösas, men
menade samtidigt att Parks förslag innebar ett alltför stort avsteg från samiska tra
ditioner inom renskötseln. Han menade att det var nödvändigt att bibehålla det en
skilda ägandet om inte det personliga intresset för arbetet skulle gå förlorat hos den
enskilde renskötaren, med en försämrad vård av renarna som följd.22 Kritiken be
möttes av Park som höll fast vid sin negativa inställning till renskötselns nuvarande
organisation, han menade att en förändring var absolut nödvändig.23

R en sk ö tseln

u n d e r u t r e d n in g

Under inledningen av undersökningsperioden rådde ett för samefrågans vid
kommande ovanligt lugn på utredningsfronten. Det nästan konstanta utrednings
arbete som hade bedrivits före denna period, och som snart skulle inledas igen,
gjorde under några få år ett uppehåll. Under andra halvan av denna period inleddes
dock åter ett intensivt utredningsarbete rörande samerna och renskötseln. Detta höll i
sig under hela 1960-talet. I fokus för dessa utredningar stod näringen, som fort
farande med en viss självklarhet utgjorde navet i den svenska samepolitiken. Endast
en utredning, den tidigare behandlade nomadskolutredningen, hade inte renskötseln
som sitt primära fokus, men även i den utgick problemställningarna i första hand
från näringen. Inte mindre än fyra olika utredningar som direkt inriktade sig på ren
skötseln inledde sitt arbete under perioden, renmärkeskommittén, renutredningen,
renforskningsutredningen och renbetesmarksutredningen, dessutom utreddes frågan

21 SET 1950:4, 30, 32-33. Se även: SET 1950:1, 10; 1950:3, 21; 1951:1, 7-8. Rörande föränd
ringen inom renskötseln från intensiv till extensiv metod, och Gustav Parks inställning i denna
fråga, se: Lantto (2000b), 131-145, 174-190, 202-205, 234-235, 251-252.
22 SET 1951:1, 3; 1951:4, 30, 32.
23 SET 1951:4, 32-33; 1952:1, 10. Se även: SET 1952:1, 2, 10; 1952:3, 20; Protokoll från
Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1952, 6-8.
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om renslakten separat av djurskyddsutredningen.24 Av dessa är det de tre först
nämnda som kommer att behandlas här.
Gemensamt för de målsättningar som sattes upp för detta omfattande utrednings
arbete kan sägas vara rubriken modernisering, näringsformerna skulle utvecklas och
rationaliseras. Detta var till exempel märkbart i satsningen på renforskningen, som
syftade till att göra renskötseln mer motståndskraftig mot de väderleksmässiga
svängningarna och skapa en förbättrad ekonomisk stabilitet inom näringen, något
som bland annat skulle ske genom forskning kring avelsurval och stödutfordring. Nu
skulle näringen med buller och bång, med hull och hår, anpassas till en ny och mo
dern struktur. I utredningarna kritiserades vissa drag inom renskötseln som tidigare
hade uppmuntrats och framhållits som lämpliga av lappväsendet. Målsättningen var
att med omedelbar verkan främja mycket av det som tidigare hade motarbetats.
Rennäringen skulle rationaliseras och renskötarna utbildas till moderna företagare.25
Det var inte minst inskränkningarna av renbetesmarkerna till följd av den ökande
exploateringen i området som medförde ett behov av en anpassning av näringen till
de förändrade förutsättningarna, en anpassning som skulle ske genom rationaliser
ingar.

Renmärke skommittén
Den första frågan som blev föremål för utredning under perioden var ren
märkningen, där en kommitté tillsattes 1955.26 Renmärkeskommittén presenterade
sitt betänkande 1958. I huvudsak gick förslagen ut på att standardisera och förenkla
märkningen av renar samtidigt som förfalskningen av renmärken skulle försvåras,
bland annat genom en skärpning av vissa föreskrifter. Kommittén föreslog även att
registreringen av renmärken, som dittills hade legat hos häradsrätterna, skulle över
flyttas till länsstyrelserna.27 Betänkandet fick ett i huvudsak positivt bemötande från
24 Dessutom berördes rennäringen även i andra utredningar, se: SOU 1958:22. Tornedalsutredningen. Första delen: Grundläggande undersökningar av länsstyrelsen i Norrbottens
län. Stockholm 1958, 140-141; SOU 1960:37. Tornedalsutredningen. Andra delen: Förslag
till åtgärder för näringslivets utveckling. Stockholm 1960, 55-58; Inlandsutredningen. En
undersökning av näringslivet och dess utvecklingsmöjligheter i kommunerna Arjeplog,
Arvidsjaur och Jokkmokk. Luleå: Norrbottens läns landstings näringskommitté, 83-88.
25 Se till exempel den lärobok i renskötsel som lantbruksstyrelsen var med om att utarbeta:
Ekonomisk renskötsel. Stockholm: LTs förlag, 1966.
26 Angående bakgrunden till tillsättandet av kommittén, se: P. M. angående renmärken och
renmärkning, av lappfogde Erik Malmström, 3/12 1948. LNNA, B 1:18, HLA; Skrivelse från
lappfogdarna i Norrbotten till länsstyrelsen i Norrbotten, 18/12 1948. LNNA, B 1:18, HLA, P.
M. angående revision av lagen om renmärken, av lappfogde Erik Malmström, 26/3 1953.
LNSA, B I:llb , HLA; Avskrift av skrivelser från jordbruksdepartementet till statskontoret,
12/9 1955, 10/10 1955, 4/11 1955. LNÖA, E:18, HLA.
27 Renmärkning, förslag avgivet 1958 av 1955 års renmärkeskommitté. LJA, F X:4, ÖLA.
Kommitténs förslag låg till grund för den nya renmärkeslag som infördes 1960, se: Skrivelse
från lappfogde Erik Malmström till ordningsmännen i södra lappfogdedistriktet, 18/6 1960.
LNSA, B 1:14, HLA; SFS 1960:144. Lag om renmärken\ SFS 1960:145. Lag angående änd
rad lydelse av 11 § lagen den 18 juli 1928 (nr 309) om de svenska lapparnas rätt till renbete i
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samerna, men förslaget om en överföring av registreringen av renmärken från
häradsrätterna till länsstyrelserna möttes dock av kritik. Både Gustav Park och Jonas
Ahrén framhöll att samerna hade ett stort förtroende för domstolarna i frågan, och
därigenom även en stor respekt för renmärkenas integritet, något som skulle minska
om en administrativ myndighet som länsstyrelsen tog över. Park påpekade även att
reformen skulle innebära en förstärkning av lappfogdens inflytande över ren
skötseln, något som kunde missbrukas.28
Viss principiell kritik framfördes dessutom mot hur utredningens förslag delgivits
samerna, och hur deras inställning till dessa inhämtats. För det första hade lappfogde
Malmström, som var sekreterare i kommittén, inte presenterat förslagen vid landsmötet 1959 trots att betänkandet då var klart och trots ett löfte vid landsmötet 1956
om att förbundet skulle få ta del av detta så snart det låg färdigt. Därigenom missade
SSR möjligheten att få diskutera betänkandet vid ett allmänt landsmöte. Tidsbristen
hade också medfört att inte heller styrelsen hade hunnit samlas för att diskutera
frågan. I stället hade ordföranden Gustav Park på egen hand fått författa ett yttrande,
något som kritiserades i efterhand. När det gällde hur frågan tagits upp med samerna
lokalt var förvåningen och irritationen ännu större. I Jämtland hade samerna in
formerats och deras synpunkter inhämtats vid sammanträden inför lappfogden ute i
lappbyarna, något som Jonas Ahrén kritiserade. Han menade att det här inte rörde
sig om en fråga med enbart lokalt intresse, varför samerna borde ha samlats till ett
mer allmänt sameombudsmöte för att diskutera förslagen i betänkandet. I Norrbotten
och Västerbotten hade dock inte ens lappby sammanträden rörande betänkandet
genomförts, och förvåningen var därför stor bland de ordningsmän från dessa båda
län som deltog vid SSR:s styrelsemöte i september 1959 när de upplystes om att
utredningsbetänkandet inte bara låg färdigt utan att renskötarna i Jämtland redan
hade informerats i frågan någon månad tidigare. Förbundets styrelse menade att den
uteblivna informationen till renskötarna visade på stor nonchalans och försumlighet
från lappväsendet i Norrbotten och Västerbotten.29 De samiska invändningarna mot
förslagen i renmärkeskommitténs betänkande vann dock inte gehör, och i den propo

Sverige; SFS 1960:146. Kungl. Maj:ts kungörelse angående tillämpningen av lagen den 5 maj
1960 (nr 144) om renmärken.
28 SET 1959:6-7, 46-50. Se även: P. M. med anledning av remissyttrandena över renmärkes
kommitténs betänkande, av lappfogde Erik Malmström, 19/10 1959. LNSA, B 1:13, HLA.
29 P. M. rörande vissa inom 1955 års renmärkeskommitté förberedelsevis dryftade huvudlinjer
för reformering av märkesförfarandet och revision av lagstiftningen om renmärken, 24/2
1956. LJA, E 11:22, ÖLA; Norrbottens-Kuriren 9/6 1960; SET 1959:6-7, 48-50; 1959:12, 85;
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1956, 35-44; Protokoll från
Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1960, 27-28; Protokoll från Svenska Samernas
Riksförbunds landsmöte 1962, 64-68. Se även: Avskrift av skrivelse från Gustav Park till Lars
Kitti, 10/5 1959. LNÖA, E:22, HLA; Avskrift av skrivelse från Lars Kitti till Gustav Park,
16/5 1959. LNÖA, E:22, HLA; Skrivelse från Lars Kitti till lappfogden i Norrbottens skogs
distrikt, 19/5 1959. LNÖA, E:22, HLA; Skrivelse från lappfogde Edvin Kangas till Lars Kitti,
21/5 1959. LNÖA, E:22, HLA.
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sition till ny renmärkeslag som regeringen lade fram 1960 hade endast mindre änd
ringar gjorts i kommitténs förslag.30

”En hygglig levnadsstandard” - bilden av en krisnäring växer fram
Om än behandlingen av renmärkesfrågan illustrerade vissa kvardröjande problem
för SSR att få komma till tals i för renskötseln betydelsefulla ämnen, var frågan ändå
marginell i diskussionerna kring näringen under perioden. Det fanns andra större och
mer principiella problem som var i behov av en snar lösning. Renskötseln betrakta
des under perioden som en näring i kris. Arbetet bedrevs enligt traditionella metoder
som under efterkrigstiden allt mer började betraktas som förlegade, näringen stod
dessutom under stark myndighetsstyrning utifrån föråldrade lagar och förordningar
och den växande exploateringen av naturresurserna i det samiska området inskränkte
successivt betesmarkerna. Omsvängningen i den statliga politiken innebar att de
renskötare som tidigare hyllats för sitt bibehållande av traditionella renskötsel
metoder, och som därmed även betraktades som äkta och genuina samer, successivt
började beskrivas som bakåtsträvande traditionalister som utgjorde hinder för en
utveckling av näringen.31 Aven inom SSR var den bild av renskötseln som pre
senterades den av en näring i kris, inte minst till följd av de externa inskränk
ningarna av renbetesmarkerna. Lönsamheten var dessutom vikande, något som
framför allt tillskrevs en otillfredsställande organisation av renslakten.32
Det var just frågan om renslakten som ledde fram till att näringens organisation
på allvar granskades och på många punkter ifrågasattes. Samemas behandling av
renarna var ett mycket aktuellt diskussionsämne under perioden. Det rörde sig fram
för allt om frågor kring slaktmetod, hygienen i samband med slakt samt kastrering.
Renslakten var ett brännbart ämne av stor principiell betydelse för näringen, något
som inte minst framträder tydligt av att det var diskussioner kring denna fråga som
ledde fram till det tredje samiska landsmötet i Arvidsjaur 1948, och i förlängningen
till bildandet av SSR.33 Under 1940-talet och framåt blev samerna allt oftare an
klagade för djurplågeri i samband med renslakten, något som var känsligt för ren
skötarna. Om bilden av renslakten som grym och renskötarna som djurplågare eta
blerades, riskerade näringen att hamna i vanrykte och möjligheterna till försäljning

30 Riksdagstryck 1960. Kungl. Majits proposition nr 64; Riksdagstryck 1960. Tredje lag
utskottets utlåtande nr 14; Riksdagstryck 1960. Riksdagens skrivelse nr 182.
31 Motsvarande arbete i Norge för att rationalisera renskötseln behandlas i: Björklund, Ivar
(1999). ”Den nasjonale integrasjon av det samiske reindriftssamfunn”. Norsk
resursforvaltning og samiske rettighetsforhold: Om statlig styrning, allmenningens tragedie
og lokale sedvaner i Sapmi (red. Ivar Björklund). Oslo: Ad Notam Gyldendal, 52-65; Kalstad,
Johan Klemet Hætta (1999). Reindriftspolitikk og samisk kultur - en ul0selig konflikt? En
studie av reindriftstilpasninger og moderne reindriftspolitikk. Guovdageaidnu: Sämi
Instituhtta.
32 Skrivelse från SSR till regeringen, 18/6 1956. YK 1774:6, RA.
33 Betänkande med förslag till reformering av renslakten m.m. Sven Hallströms arkivsamling,
rättegångshandlingar, akt A 9345; Protokoll m.m. från same landsmötet i Arvidsjaur den 26-27
februari 1948\ Lantto (2000b), 257-266.
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av renkött kunde därigenom försämras. Frågan uppmärksammades därför ett flertal
gånger i SET under 1950-talet och togs även upp vid flera landsmöten. Park försökte
tillbakavisa de anklagelser som riktades mot renskötarna. Han poängterade dock
även renskötarnas eget ansvar, att det inte enbart handlade om att de själva måste
slakta renarna på ett humant sätt utan att de dessutom hade en skyldighet att ingripa
mot renuppköpare om dessa inte agerade på ett acceptabelt sätt i samband med slakt.
Frågan om ”skydd av renar mot grym behandling” var ständigt aktuell, och det
gällde för renskötarna att vara aktiva.34
Renslaktsfrågan uppmärksammades i hög grad även av statsmakterna under peri
oden, och kontinuerliga diskussioner fördes kring möjligheterna att skapa en för
bättrad kontroll av denna. Trots detta och trots att olika försök med kontrollslakterier
genomfördes för att förbättra översynen vid slakt och för att även renkött liksom
annat kött skulle besiktas innan det gick ut till konsumenterna, infördes inga nya
bestämmelser eller något besiktningstvång. Först 1967 och 1968 infördes regleringar
av renslakten respektive besiktningstvång av renkött.35
Det var också renslakten som var grundorsaken till att renutredningen tillsattes,
den utredning som skulle presentera det dittills mest omvälvande förslaget till om
organisation av renskötseln. Tillsättandet av utredningen bottnade i ett initiativ från
SSR. Förbundet hade 1954 beslutat att bilda en kommitté för att se över frågan om
renslakten och ansökte hos regeringen om medel för dess arbete. I ett yttrande över
denna ansökan föreslog länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten i stället att en
större kommitté skulle tillsättas, något som regeringen också beviljade. En utredning
tillkallades där två samer ingick bland de sakkunniga, personer som dock hade valts
ut utan kontakt med SSR. Park ställde sig positiv till initiativet från länsstyrelserna,
men ifrågasatte varför inte de samiska representanter som utnämnts till sakkunniga i
34 Skrivelse från Carl W. P. Thorborg till landshövdingen i Norrbotten O. W. Lövgren, 28/1
1950. NLL, D I b:36, HLA; Diverse handlingar i akten. Jordbruksdepartementets arkiv, kon
seljakter 27/2 1953, nr 25, RA; Dagens Nyheter 27/1 1950; Norrländska Socialdemokraten
26/1 1950; SET 1950:1, 2-6, 10; 1950:3, 24; 1951:1, 7-8 (citat s. 7); 1951:4, 28; 1952:2, 18;
1957:1, 6; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1951, 21-33; Protokoll
från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1952, 24-26; Protokoll från Svenska Samer
nas Riksförbunds landsmöte 1955, 10-12, 18-19, 23-24; Protokoll från Svenska Samernas
Riksförbunds landsmöte 1956, 31-35; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds lands
möte 1957, 13-18.
35 Se till exempel: Skrivelse från lappfogde Åke Wikman till länsstyrelsen i Jämtlands län,
25/2 1951. LJA, B 1:21, ÖLA; Memorialanteckningar, förda vid sammanträde angående
renslakt, 6/2 1955. LNÖA, E:18, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till Kungl.
Veterinärstyrelsen, 12/2 1955. LNSA, B 1:12, HLA; P. M. angående renkötthanteringen, av
lappfogde Erik Malmström, 22/4 1955. LNSA, B 1:12, HLA; Skrivelse från Veterinär
styrelsen till regeringen, 24/7 1957. LNSA, E:7, HLA; Skrivelse från lappfogdarna Erik
Malmström och Edvin Kangas till länsstyrelsen i Norrbotten, 30/9 1957. LNSA, B 1:13, HLA;
Skrivelse från konsulenterna i Norrbotten till länsstyrelsen i Norrbotten, 28/8 1962. LNSA, B
1:15, HLA; Skrivelse från assistent Iwan Lundberg till länsstyrelsen i Jämtland, 5/9 1962.
LJA, E 11:35, ÖLA. Se även: SOU 1963:75. Slakt och kastrering av ren jämte andra djur
skyddsfrågor. Stockholm 1963; SFS 1966:513. Kungl. Maj:ts kungörelse med vissa be
stämmelser om kastrering och slakt av ren; SFS 1966:550. Kungl. Maj:ts kungörelse om
köttbesiktningstvång beträffande renkött m. m.
147

utredningen hade hämtats från den av förbundet tillsatta kommittén. I stället hade
två andra samiska representanter utsetts, och han uttryckte tvivel på att dessa hade
”det omdöme och den självständighet och de insikter” som var nödvändiga för att
föra fram renskötselns intressen. Även andra inom SSR framförde kritik mot ut
redningens sammansättning, både rörande vilka samer som tillkallats och att inte fler
fått plats i utredningen.36
I direktiven till kommittén låg fokus på slaktfrågor och marknadsföring av ren
produkter, men även andra faktorer som kunde påverka näringens lönsamhet låg
inom utredningens mandat. Inledningsvis koncentrerades arbetet kring slaktfrågorna,
vilket tydligt framgick när de kommitterade informerade förbundet vid landsmötena.
Successivt utvidgades dock utredningens fokus till att även omfatta renskötselns
organisation, och arbetet inriktades framför allt på att genom en rationalisering av
näringen kunna förbättra lönsamheten. Utredningens målsättning var enligt dess
ordförande Anders Tottie, landshövding i Jämtland, att ”de människor som ägnar sig
åt renskötsel skall få en hygglig levnadsstandard”.37 I detta låg också eventuella
åtgärder för att stimulera en överföring av renskötare till andra näringar, något som
bedömdes som nödvändigt på lång sikt för att skapa goda ekonomiska förut
sättningar inom näringen. En uppskattning inom utredningen pekade på att arbets
styrkan skulle kunna minskas till hälften vid en rationaliserad verksamhet. Denna
förändring kunde dock skapa problem för individen:
Omställningen till annat yrke måste av allt att döma förberedas i mycket unga år
för att utgången skall bli lycklig. En överflyttning till annan verksamhet, där be
tydligt bättre materiella villkor plötsligt erbjudes, innebär självfallet en moralisk
påfrestning, vilken naturmänniskan kanske icke alltid förmår stå emot med lik
värdig styrka som den vilken vuxit upp i en miljö, där de materiella villkoren va

36 Skrivelse från länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten till regeringen, 7/5 1955.
LNSA, B 1:12, HLA; Skrivelse från SSR till regeringen, 18/6 1956. YK 1774:6, RA; Utdrag
av protokoll över jordbruksärenden, 31/7 1956. YK 1774:6, RA; Avskrift av skrivelse från
jordbruksdepartementet till renutredningen, 19/10 1956. LNNA, E 111:22, HLA; SET 1956:4,
2 (citat); S/* 2000:11, 7; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1954, 1217; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1957, 8-13.
37 Renutredningen. Information för SSR på dess årsmöte i Östersund i februari 1958, av lapp
fogde Bror Ejdemo, 19/2 1958. YK 1774:5, RA; Renutredningen. Information för SSR på
årsmötet i Arjeplog den 17 februari 1959, odaterad, troligen skriven av lappfogde Bror
Ejdemo. YK 1774:5, RA; Renutredningen. Information från renutredningen vid SSR:s års
möte i Jokkmokk i mars 1960, odaterad, troligen skriven av lappfogde Bror Ejdemo. YK
1774:5, RA; Norra Västerbotten 18/2 1959 (citat); Protokoll från Svenska Samernas Riks
förbunds landsmöte 1957, 8-13; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte
1958, 14-17; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1959, 3-9. Infor
mation kring renutredningen och dess arbete framfördes även i Sameradion, se till exempel:
Manuskript till radioanförande av lappfogde Erik Malmström, 22/9 1956. YK 1774:2, RA;
Renutredningen, manuskript till radioanförande av landshövding Folke Thunborg, 20/10
1956. YK 1774:2, RA.
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rit gynnsamma. De sociala problem, som kan följa av en sådan omställning, torde
vara likartade dem, vilka uppträder vid övergången till fast bosättning.38

Det gällde således att främst gallra bland de yngre renskötarna, de som ännu inte var
så fast rotade i sina vanor och sin livsstil som ”naturmänniskor” att de skulle få
problem att övergå till annat yrke och en annan livsföring. Under den första halvan
av 1900-talet hade länsmyndigheterna vid upprepade tillfällen framhållit för ren
skötarna att de hade alltför få vaktare i förhållande till renhjordarnas storlek, och
med hot om böter och viten föreskrevs de att rätta till bristerna. Nu var mål
sättningen istället att bedriva en rationaliseringsverksamhet, där antalet närings
utövare skulle minska och där de enskilda renskötarfamiljerna, eller ”drifts
enheterna”, skulle bli så effektiva och ekonomiskt lönsamma som möjligt.
Renutredningen, som lämnade sitt betänkande 1960, var den första i raden av ut
redningar under efterkrigstiden där de traditionella aspekterna av näringen inte
längre stod i fokus. I stället var det näringsmässiga perspektiv som dominerade
framställningen. Rennäringen beskrevs i företagsekonomiska termer, som till ex
empel företag, driftsenhet, årsavkastning, produktions- och förbrukningsområde och
omkostnadsmarginal, och målsättningen var att via en inre strukturomvandling av
renskötselns organisation förbättra lönsamheten. Behoven ansågs vara stora, och
utredningen framhöll att ”renskötseln befinner sig i en allvarlig krissituation, som
icke kan bedömas vara av tillfällig natur”. I betänkandet föreslogs därför att drifts
formerna inom näringen skulle moderniseras och utvecklas. Den privata ägande
rätten till renarna skulle bibehållas, men renskötarna inom lappbyarna skulle organi
seras i en enklare form av ekonomiska föreningar. Målet var att skapa ett fördjupat
samarbete mellan renskötarna inom byn och en mer rättvis fördelning av arbetet med
renarna. Kostnaderna för detta arbete skulle fördelas efter reninnehavet och arbetet
ersättas efter de dagsverken den enskilde gjorde. Byarna skulle även utrustas med en
styrelse och därmed bli juridiska personer. Styrelsen skulle ha ansvaret för organise
ringen av renskötselarbetet inom lappbyn, något som skulle stärka byarnas ställning
och öka deras självbestämmande. Myndighetskontrollen tonades därmed ner, lapp
väsendets arbete skulle mer inriktas på servicebetonad verksamhet. De föreslagna
ändringarna skulle slås fast via lagstiftning, vilket innebar att utredningen därmed
hade förkastat en frivillig omorganisation av näringen som en alternativ väg att
uppnå de uppsatta målsättningarna.39 I den förändrade organiseringen av arbetet
inom renskötseln låg det underliggande motivet att en effektivisering skulle frigöra
arbetskraft från näringen och därigenom förbättra lönsamheten för dem som blev
kvar.
Frågorna kring slakten och avsättningen av renprodukterna ville utredningen lösa
genom inrättandet av en topporganisation för renskötseln. Det ansågs inte möjligt att
ansluta renskötselutövarna till de befintliga slakteriföreningarna för jordbrukarna, i
38 Diskussionspromemoria inom renutredningen, av Bror Ejdemo, 19/11 1958 (citat s. 5).
LNSA, E:8, HLA.
39 Renskötselns organisation och renproduktemas marknadsförande. Betänkande avgivet av
renutredningen, 8/6 1960, 55-91 (citat s. 77). YK 1774:3, RA.
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stället föreslogs att ett överordnat samarbetsorgan för lappbyarna skulle inrättas, ett
”lappbyarnas förbund”. Förbundet skulle ansvara för att utveckla och planlägga
driften inom renskötseln och det skulle organisera slakt, avsättning samt marknads
föring av renprodukterna. Genom sin ställning skulle lappbyarnas förbund bli den
viktigaste representanten för den näringsgren renskötseln utgjorde. Anslutningen till
förbundet skulle ske lappbyvis och vara frivillig, men utredningen beräknade att det
krävdes att minst 4/5 av lappbyarna anslöt sig för att verksamheten skulle kunna
bära sig. Den organisation som föreslogs var relativt stor och kostnadskrävande,
men genom en förbättrad lönsamhet inom näringen och statliga bidrag ansågs den
kunna bli ekonomiskt bärkraftig.40 Som helhet innebar förslagen, om de skulle
genomföras, en stor omvälvning av renskötselns organisation.
I pressen var omdömet om betänkandet genomgående positivt, det betraktades
som ett viktigt steg framåt för rennäringen och som ett tecken på att statsmakterna
tog näringens problem på allvar och att det fanns en vilja att komma till rätta med
dem. Att det statliga ”överhetsförmynderi” över renskötseln och dess näringsidkare
som lappväsendet representerade skulle få en mindre framträdande roll sågs som
mycket positivt. De tvångsmässiga dragen i förslagen möttes dock av en viss kritik,
och det framhölls att det var nödvändigt att renskötarna själva ställde sig bakom
förändringarna om de skulle vara möjliga att genomföra.41
Sedan utredningens betänkande hade lämnats kommenterade Israel Ruong krisen
inom renskötseln i två ledare. Han framhöll att många inte hade förstått vilken bety
delse och inverkan den allmänna ekonomiska utvecklingen i samhället hade för
renskötseln. Näringen var nu fullt inlemmad i samhällets penningekonomi, något
som var en stor skillnad mot för bara något eller några decennier sedan när natura
hushållningen fortfarande i viss utsträckning fanns kvar. Det krävdes därför för
ändringar inom näringen för att göra den mer bärkraftig och välorganiserad. Ruong
menade att renutredningens förslag lade en grund för de nödvändiga förändringarna.
Nu var det därför av stor vikt att samerna tog ställning till dessa framtidsfrågor.42
Krisen inom näringen stod över huvud taget i fokus under en period. Förändringar
ansågs av många vara behövliga, men hur skulle dessa se ut och på vems initiativ
skulle de ske?
När utredningsbetänkandet låg färdigt vidtog en diskussion inom SSR:s styrelse.
Till stora delar mottogs förslagen i grunden positivt, inte minst framhölls den ökade
självstyrelsen för lappbyarna som ett viktigt steg framåt. Det framkom dock även
kritik mot att lappfogdens befogenheter fortfarande var alltför omfattande i vissa
frågor. Alltför mycket av det gamla systemet fanns kvar och ytterligare inskränk
ningar borde därför ske på detta område. En brist i betänkandet av mer allvarlig
karaktär var att själva grundförutsättningen för rennäringen, renbetesmarkernas
tillräcklighet, inte hade behandlats. Detta var en central fråga för näringens framtida
möjligheter, inte minst i ljuset av de omfattande vattenregleringarna. Styrelsen
40 Renskötselns organisation och renprodukternas marknadsförande. Betänkande avgivet av
renutredningen, 8/6 1960, 91-104. YK 1774:3, RA.
41 Se till exempel: Norrländska Socialdemokraten 9/6 1960; Västerbottens-Kuriren 10/6 1960
(citat); Östersunds-Posten 10/6 1960.
42 SET 1960:10-11, 150; 5/1961:4-5, 66. Se även: 5/1961:1, 2, 4-5.
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framhöll även att övergången till den nya organisationen borde ske mjukare och mer
successivt än utredningen föreslagit, annars fanns det en risk för att det endast blev
en reform på pappret utan att reella inre förändringar skedde. Två av styrelse
ledamöterna reserverade sig dock mot att omorganiseringen av byarna skulle vara
tvingande och förordade att den i stället borde vara frivillig. Även i de generella
diskussionerna kring betänkandet framkom det tveksamheter inom styrelsen kring
förslagen.43
Den betydelse SSR tillmätte de frågor renutredningen hade behandlat illustreras
av att förbundet arrangerade ett extra landsmöte 1960, som enbart skulle diskutera
förslagen i betänkandet. Som grund för diskussionen låg dels utredningsbetänkandet,
dels styrelsens förslag till yttrande i frågan, dels ett underlag till allmänt utlåtande
över betänkandet som Ruong hade författat inför landsmötet. I det sistnämnda do
kumentet pekade Ruong på att myndighetskontrollen över renskötseln var en av de
viktigaste bidragande orsakerna till problemen inom näringen, i kombination med en
kvardröjande konservatism hos renskötarna själva rörande arbetets organisering. Det
var därför glädjande att detta nu skulle motverkas genom att myndighetskontrollen
skulle minskas och lappbyarna omorganiseras.44
Utredningsbetänkandet, liksom styrelsens förslag till yttrande, blev föremål för en
lång och stundtals hård debatt vid landsmötet. I diskussionerna framträdde de tvek
samheter som hade framskymtat inom styrelsen tydligt även i ombudsförsamlingen,
liksom ett visst ifrågasättande av hur Ruong och styrelsemajoriteten framställde
situationen. Flera röster höjdes mot beskrivningen av situationen inom näringen, där
bilden av renskötseln som en krisnäring ansågs vara överdriven. Att genom tvång
genomföra förändringar inom näringen ansågs av många inte vara rätt väg att gå,
något som Jovva Spik, styrelseledamot från Sirkas lappby och en av reservanterna
mot styrelsens förslag, beskrev som ett val mellan ”frihet eller tvång”. Flera talare
opponerade sig även mot beskrivningen av lappväsendets befogenheter som ett
fogdevälde, och hävdade att samarbetet med myndigheten var gott samt att påståen
dena om myndighetskontroll var uppförstorade. Oppositionen mot de föreslagna
reformerna möttes dock av hård kritik från de ombud som stödde styrelsens linje.
Dessa menade att renskötseln befann sig i ett allvarligt läge och att samerna själva
nu måste ta ansvar för situationen. De förändringar inom näringen som stod för
dörren skulle därför inte ses som tvångsåtgärder, utan som en möjlighet till ökat
självbestämmande. Efter debatten vidtog en omröstning där styrelsens förslag till
yttrande till slut antogs av landsmötet, med röstsiffrorna 37-8 med tio nedlagda.45
Beslutet bekräftades sedan vid det följande ordinarie landsmötet 1961.46

43 Sammanfattning av protokollen förda vid sammanträden med styrelsen med Svenska
Samemas Riksförbund 25-27/8, 24-25/9 och 27/9 1960. LJA, E 11:31, ÖLA; SET 1960:3-4,
27-29; 1960:5, 55-57; 1960:6-7, 86; 1960:6-7, 92-93; 1960:8-9, 122.
44 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds extra landsmöte 1960, Bilaga A2.
45 SET 1960:10-11, 162-165; 5/2000:11, 7-9; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds
extra landsmöte 1960 (citat s. 48).
46 5/1961:4-5, 74-75; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1961, 10-18,
Bilaga 5. För SSR:s slutliga yttrande, se: Skrivelse från SSR till regeringen, 18/4 1961. Jord
bruksdepartementets arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 59, del 2, RA. Se dock även: Skrivelse
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Den häftiga debatten i frågan, och det stundtals hårda motståndet mot styrelsens
linje, betraktades inte av alla som ett positivt utslag av demokratiska arbetsformer
inom SSR. Gustav Park var mycket skarp i sin kritik av ombudsförsamlingens tvek
samhet inför förändringarna: ”Detta är det mest nedslående av SSR:s sammanträden,
som jag deltagit i. [—] Det måste ha hänt något egendomligt bland samerna under
det senaste året. De har blivit så negativa, så bakåtsträvande. De vill sitta kvar som
‘omyndiga barn’”. Park menade till och med att ett eventuellt nej till renutred
ningens förslag skulle innebära ett hot mot SSR:s framtida existens.47
Om SSR i slutändan, efter skarp debatt och vissa tydligt uttalade betänkligheter,
ställde sig bakom huvudlinjerna i betänkandet, var tveksamheten desto större ute i
lappbyarna. Nikolaus Kuhmunen, som på förbundets uppdrag reste runt bland by
arna och informerade om innehållet i betänkandet och SSR:s ställningstagande,
möttes av invändningar på en rad olika punkter, om än förbundets linje i stort fick
stöd. Han menade att det fanns en viss misstänksamhet bland renskötarna mot utred
ningens förslag, något som berodde på att många endast hade ett vagt begrepp om
vad de egentligen gick ut på. Informationsverksamheten hade dock enligt Kuhmu
nen en positiv effekt genom att bilden för många klarnade och en del av invändning
arna därmed kunde undanröjas.48 Någon bild av ett helhjärtat stöd framträder dock
inte från de möten som lappfogdarna höll ute i lappbyarna för att utröna deras in
ställning i frågan, vare sig för utredningsbetänkandet eller för SSR:s yttrande. I pro
tokollen från lappbyarnas sammanträden inför lappfogdarna, varav en del av byarna
hade informerats av SSR och andra inte, framträdde däremot tydliga geografiska
skillnader i hur dessa ställde sig till renutredningens förslag. I Jämtland var lapp
byarna genomgående mycket positiva till betänkandet och de invändningar som
framfördes var begränsade. I Norrbotten ställde sig fjällappbyarna i det norra di
striktet och skogslappbyarna bakom huvuddelarna i betänkandet, om än viss kritik
yppades och tveksamheter framfördes. Fjällappbyarna i Norrbottens södra distrikt
och lappbyarna i Västerbotten var däremot mer genomgående negativa till förslagen
i betänkandet, som endast fick stöd i ett fåtal av byarna.49
från Erik Nilsson till jordbruksdepartementet, 24/10 1960. Jordbruksdepartementets arkiv,
konseljakter 23/2 1962, nr 59, del 1, RA. Även Same Ätnam stödde förslagen i ren
utredningens betänkande, se: Skrivelse från Same-Ätnam till regeringen, 20/1 1961. Jord
bruksdepartementets arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 59, del 2, RA.
47 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds extra landsmöte 1960, 51-52 (citat s. 51).
Lars Thomasson har karaktäriserat Parks inlägg i debatten rörande renutredningens betän
kande som hans ”sista kraftmätning som ledande samepolitiker”. Se: 5/2000:11, 9.
48 Sf 1961:4-5, 70-72; 1961:8-9, 132; 1962:9-10, 141; Protokoll från Svenska Samernas Riks
förbunds landsmöte 1961, 10-11, Bilaga 4a-4b.
49 Protokollen återfinns som bilagor till länsmyndigheternas remissyttranden över ren
utredningens betänkande, se: Skrivelse från länsstyrelsen i Jämtland till jordbruksministern,
7/11 1960. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 59, del 2, RA; Skrivelse
från lappfogde Erik Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 16/2 1961. Jordbruks
departementets arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 59, del 2, RA; Skrivelse från lappfogde Per
Lithander till länsstyrelsen i Norrbotten, 18/2 1961. Jordbruksdepartementets arkiv, kon
seljakter 23/2 1962, nr 59, del 2, RA; Skrivelse från lappfogde Erik Hedbäck till länsstyrelsen
i Norrbotten, 18/2 1961. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 59, del 2,
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Bror Ejdemo, lappfogden i Jämtland som varit sekreterare i renutredningen, ut
talade dock en påtaglig skepsis mot de åsikter som framfördes av renskötarna. Han
framhöll att opinionen inom lappbyarna inte kunde anses ha stort värde. Somliga
individer motsatte sig förändringarna eftersom de gynnades av den nuvarande orga
nisationen, men de flesta hade helt enkelt inte förmågan att förstå förslagen i betän
kandet:
Hur jag vrider och vänder på saken, så kommer jag alltid till den slutsatsen, att
där man får motstånd, måste det ligga till så, att lapparna icke har förmått att fatta
innebörden av förslagen, kanske till följd av ofullständiga förklaringar. Min upp
fattning är, att vi i lappväsendet måste försöka se till, att lapparna hjälpas till att
fatta innebörden av saken.50

Ejdemo menade att det bara var om renskötarna verkligen informerades om betän
kandet på ett djupgående sätt som deras åsikter skulle vara betydelsefulla, eftersom
de då sannolikt skulle ställa sig mer positiva till de föreslagna förändringarna. Det
var därför bättre att i större utsträckning lyssna till de ledande sameföreträdarna,
som av lappfogden benämndes som en ”intellektuell topp” bland samerna, vad
gällde synen på renutredningens förslag. SSR:s yttrande var positivt i det samman
hanget, och var ett exempel på hur de som kunnat tränga in i förslagen och förmått
greppa helheten såg fördelarna bättre än yrkesutövarna ute i fältet som saknade
denna överblick. Däremot framhöll Ejdemo att detaljregleringar av den typ SSR
förordat inte var möjliga, eftersom detta skulle få följdverkningar i hela det före
slagna regelverket. Han betonade dock att det var av vikt att få med sig en majoritet
av samerna bakom utredningens förslag, annars fanns det en påtaglig risk för att
riksdagen inte skulle anta det.51
Ej demos beskrivning av motståndet mot renutredningens förslag bland ren
skötarna som bottnande i okunskap var måhända något oförsiktig. Inte heller inom
länsmyndigheterna i de tre länen var stödet oreserverat, och kritik framfördes på
flera punkter. Det till formatet relativt begränsade betänkandet från renutredningen
möttes av omfattande remissyttranden från länsmyndigheterna. Länsstyrelsen i
Jämtland var den instans i de tre nordligaste länen som mest uttalat och oreserverat
stödde förslaget. Den omorganisation av renskötseln som förespråkades av renutred
ningen skulle enligt länsstyrelsen leda fram till påtagliga och nödvändiga för
ändringar av näringen. Att myndighetsövervakningen enligt förslaget skulle begrän
sas skulle dessutom sannolikt få positiva effekter för den inre verksamheten inom

RA; Skrivelse från länsstyrelsen i Västerbotten till regeringen, 28/2 1961. Jordbruks
departementets arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 59, del 2, RA.
50 Skrivelse från lappfogde Bror Ejdemo till lappfogde Erik Hedbäck, 11/1 1961. LNNA, E
111:26, HLA.
51 Ibid. (citat); Skrivelser från lappfogde Bror Ejdemo till Erik Malmström, 12/12 1960, 24/1
1961. LNSA, F XI: 1, HLA.
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lappbyarna. Lappfogde Ej demo stödde också förslaget helhjärtat, om än han till följd
av sitt sekreteraruppdrag i kommittén inte lämnade något formellt remissyttrande.52
I Norrbotten ställde sig både länsstyrelsen och lappfogdarna bakom stora delar av
betänkandet. Vissa invändningar framfördes dock mot omorganiseringen av lapp
byarna och då inte minst gentemot att denna skulle ske lagstiftningsvägen och inte
på frivillig grund, men under de rådande omständigheterna ansågs det vara svårt att
åstadkomma de eftersträvade förbättringarna utan att tillgripa tvång. Lappfogde
Hedbäck framhöll att en omorganisation av lappbyarna mot ökat självbestämmande
var en både lämplig och logisk utveckling, eftersom den nuvarande myndighetsöverbyggnaden hade en alltför stark betoning på övervakning och förmynderskap.
Större betänkligheter vållade förslaget om den ekonomiska topporganisationen,
lappbyarnas förbund. Länsstyrelsen förespråkade att förslaget inte skulle genom
föras i nuläget eftersom de reella förutsättningarna för organisationen saknades, men
att en framtida utvärdering skulle göras för att utröna om situationen hade föränd
rats. Även lappfogdarna uttalade tvivel rörande möjligheterna att förverkliga denna
del av betänkandet.53
I Västerbotten ställde sig länsmyndigheterna direkt kallsinniga till förslagen.
Lappfogde Ritzén framhöll i en skrivelse till kammarrådet Åke Bohman att lapp
byarnas förbund skulle bli alldeles för dyrt att förverkliga, och han menade att det
var svårt att, som utredningen hade strävat efter, skapa en absolut rättvisa i fördel
ningen av arbetet i renskogen. Det lappfogden framför allt vände sig emot var dock
det inslag av tvång som fanns i förslagen:
Visserligen är det mål Renutredningen avsett att nå önskvärt, men att genom
tvång genomföra förslaget inger betänkligheter. Hitintills har någon näring ej ut
satts för liknande. [—]
Vidare anser jag det vara av vikt, att bestämmelserna om renskötsel ändras, så
att det ger renägarna möjlighet att frivilligt organisera sig på olika sätt och fram

52 Skrivelse från länsstyrelsen i Jämtland till jordbruksministern, 7/11 1960. Jordbruks
departementets arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 59, del 2, RA. För exempel på lappfogde
Ejdemos positiva syn på förslagen i utredningsbetänakndet, se till exempel: Skrivelse från
lappfogde Bror Ejdemo till budgetsekreterare U. T. Thorselius, 24/1 1961. Jordbruks
departementets arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 59, del 2, RA.
53 Skrivelse från lappfogde Erik Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 16/2 1961. Jord
bruksdepartementets arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 59, del 2, RA; P M ang ren
utredningens betänkande på grundval av överläggningar i lappbyarna i norra distriktet, av
lappfogdeassistent Börje Pekkari, 17/2 1961. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter
23/2 1962, nr 59, del 2, RA; Skrivelse från lappfogde Per Lithander till länsstyrelsen i Norr
botten, 18/2 1961. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 59, del 2, RA;
Skrivelse från lappfogde Erik Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 18/2 1961. Jordbruks
departementets arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 59, del 2, RA; Skrivelse från länsstyrelsen i
Norrbotten till jordbruksministern, 25/3 1961. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter
23/2 1962, nr 59, del 2, RA. I sitt remissyttrande granskade lappfogde Malmström även de
ändringsförslag som SSR hade lämnat i sitt yttrande.
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förallt att ”förmyndarskapet” avvecklas, så att de snarast komma att känna sig
ensamt ansvariga för sin näring.54

Länsstyrelsen i Västerbotten ställde sig i sitt yttrande, som var skrivet av Ritzén,
kritisk till förslagen. Dessa ansågs i alltför hög grad vara baserade på tvångsåtgärder
som inte skulle verka stimulerande på näringen. Att via rådgivning och upplysande
verksamhet försöka få till stånd rationaliseringar och förbättringar var en bättre väg
att gå. De föreslagna förändringarna riskerade i stället en motsatt effekt beroende på
samemas egenskaper: ”[N]är det gäller en folkgrupp med så utpräglat individuell
läggning, som det nu är fråga om, kan föreslagen organisation medföra en försäm
ring i stället för en förbättring av förhållandena.” De gällande förordningarna läm
nade dessutom redan i sin nuvarande utformning utrymme för förändringar i den
riktning som renutredningen eftersträvade, varför det inte fanns ett reellt behov av
de åtgärder som nu förespråkades. Genom en revidering av gällande lagstiftning och
byordningar, så att dessa bättre anpassades till den nuvarande situationen varigenom
bland annat myndighetskontrollen lämpligen minskades, kunde möjligheter skapas
för en omorganisation på frivillig väg inom lappbyarna. Även förslaget om inrättan
det av ett lappbyarnas förbund förkastades då det ansågs osannolikt att organi
sationen skulle kunna få en ekonomisk bärkraft.55
Frågan nådde slutligen riksdagens bord 1962. I regeringens proposition framhöll
jordbruksministern Eric Holmqvist, i likhet med renutredningen, att rennäringen var
underutvecklad och att det fanns ett behov av en rationalisering av driften. Genom
en förändring och förbättring av organisationen inom näringen fanns stora vinster att
hämta. Jordbruksministern såg dock inte lagstiftningsvägen som den lämpliga att
följa för att uppnå detta mål, i stället förespråkade han att renskötarna skulle stimule
ras att själva ta initiativ i denna riktning. Redan i inledningen till propositionen
märktes denna skillnad mot utredningens förslag:
Rationaliseringsarbetet anses dock i första hand böra genomföras av renägarna
själva i inbördes samverkan. Det allmännas medverkan i arbetet bör främst ske i
form av intensifierad rådgivning och upplysning, yrkesutbildning samt
forsknings- och försöksverksamhet.56
54 Skrivelse från lappfogde Hilding Ritzén till kammarrådet Åke Bohman, 18/1 1961. LVA, B
1:41, HLA.
55 Skrivelse från länsstyrelsen i Västerbotten till regeringen, 28/2 1961. Jordbruks
departementets arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 59, del 2, RA. Se även: Skrivelse från lapp
fogde Hilding Ritzén till länsstyrelsen i Västerbotten, 24/2 1961. LVA, B 1:41, HLA; Skri
velse från lappfogde Hilding Ritzén till riksdagsman Gunnar Lundmark, 21/3 1961. LVA, B
1:41, HLA. Den negativa inställningen från länsmyndigheterna framkom redan under det
pågående utredningsarbetet och kan eventuellt ha bidragit till motståndet bland renskötarna i
länet. I ett PM från 1959 ansåg sig renutredningen ha stöd för sina förslag bland renskötarna i
Västerbotten, något som stod i skarp kontrast till hur betänkandet bemöttes året därpå. Se:
P.M. angående renskötselns organisationer m.m., av renutredningen, dateringen troligen
30/10 1959. YK 1774:2, RA.
56 Riksdagstryck 1962. Kungl. Maj:ts proposition nr 68, 1.
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Holmqvist stödde heller inte renutredningens förslag till bildandet av ett lappbyarnas
förbund, eftersom många av de arbetsuppgifter det tilltänkta förbundet skulle ha
redan låg hos lappväsendet medan övriga uppgifter kunde hänföras till andra myn
digheter eller organisationer. I stället förordade jordbruksministern att lantbruksstyrelsen skulle ges huvudansvaret för rennäringsfrågorna. Till dess hjälp skulle en
särskild rennäringsnämnd inrättas, som skulle utgöra ett rådgivande organ för styrel
sen i rennäringsfrågor. Nämnden skulle bestå av representanter för samerna. Det
regionala handhavandet av rennäringsfrågorna skulle även fortsättningsvis ligga hos
lappväsendet. Myndighetens arbetsuppgifter skulle dock förändras, polisiära över
vakande element i arbetet skulle ersättas med mer rådgivande och upplysande funk
tioner. Riksdagen ställde sig bakom propositionen och därmed förkastades de mest
centrala och omdebatterade förslagen från renutredningen.57
Propositionen togs upp till diskussion vid SSR:s landsmöte 1962. I ett yttrande
från styrelsen, som landsmötet ställde sig bakom, framhölls det att förbundet ansåg
att myndighetskontrollen fortfarande var alltför starkt betonad på bekostnad av lapp
byns själbestämmande. Detta rörde inte enbart lappväsendet utan hela den långa rad
av olika myndighetsinstanser som var inkopplade. Förbundet krävde dessutom att
samernas ställning i den nya administrationen av rennäringen, när denna nu inordna
des under lantbruksstyrelsen, skulle stärkas. Samiska ledamöter i den nya rennäringsnämnden var inte tillräckligt, förbundet krävde att samiska ledamöter även
skulle ingå i lantbruksstyrelsen när frågor rörande renskötseln skulle behandlas.
Detta krav fick stöd av tre motioner i riksdagen, liksom av en minoritet inom jord
bruksutskottet, men föll med knapp marginal efter omröstning i riksdagens båda
kammare. Det fanns dock även en påtaglig besvikelse över propositionens innehåll
inom SSR. Visserligen ansågs den ge stöd för en bättre organisation av rennäringen,
men efter de långa och stundtals hårda diskussionerna inom organisationen innan
förbundet ställde sig bakom renutredningens förslag upplevdes innehållet i propo
sitionen som urvattnat. Flera av de centrala delarna hade fallit bort. Det höjdes där
för vissa självkritiska röster inom SSR, som menade att en bidragande orsak till att
propositionen inte i större utsträckning byggt på förslagen i betänkandet var att sa
merna inte hade förmått att stå eniga i frågan.58
57 Riksdagstryck 1962. Kungl. Maj:ts proposition nr 68, 39-44, 57-67; Riksdagstryck 1962.
Motioner i Första kammaren, nr 621-623; Riksdagstryck 1962. Motioner i Andra kammaren,
nr 744-745; Riksdagstryck 1962. Jordbruksutskottets utlåtande nr 13; Riksdagstryck 1962.
Riksdagens protokoll, Första kammaren nr 19, 81-84; Riksdagstryck 1962. Riksdagens proto
koll, Andra kammaren nr 19, 153-159; Riksdagstryck 1962: Riksdagens skrivelse nr 238. Se
även: Avskrift av skrivelse från jordbruksdepartementet till lantbruksstyrelsen, 28/6 1962.
LNÖA, E:25, HLA; Avskrift av skrivelse från jordbruksdepartementet till lantbruksstyrelsen,
6/9 1963. LNÖA, E:26, HLA; SFS 1962:678. Kungl. May.ts kungörelse om ändring i in
struktionen den 28 oktober 1960 (nr 634) för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna.
Förändringen av lappväsendets arbetsuppgifter behandlas vidare i Kapitel 7.
58 Riksdagstryck 1962. Motioner i Första kammaren, nr 622-623; Riksdagstryck 1962. Mo
tioner i Andra kammaren, nr 745; Riksdagstryck 1962. Jordbruksutskottets utlåtande nr 13;
Riksdagstryck 1962. Riksdagens protokoll, Första kammaren nr 19, 81-84; Riksdagstryck
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När regeringens proposition hade antagits 1962, återkom Ruong till modernise
ringen av renskötseln. Han menade att det nu var centralt att näringen anpassade sig
till modern teknik och till samhällsekonomin. Det var endast genom en förbättrad
ekonomi och ett fördjupat samarbete inom byn som en mer lönsam renskötsel kunde
skapas, och detta kunde endast ske genom att samerna själva var aktiva och agerade
i frågan. Renskötseln måste utvecklas till en näring bland andra.59 Dessa för
ändringar, mot ett ökat självbestämmande för lappbyarna och ett större ansvars
tagande bland renskötarna, ställde dock stora krav på den enskilde, men Ruong
framhöll att det var nödvändigt att samerna nu axlade det ansvaret:
Det är alltså fråga om en frigörelse här, en naturlig frigörelse, som varje sam
hällsgrupp i vårt land egentligen har genomgått. Med den frigörelsen följder na
turligtvis också ansvaret, och jag förstår, att många av er fruktar för det. Det är
bekvämare att lita på andra, som beslutar och tar ansvar. Vi själva kan besluta fel,
och det kan bli så i början, att vi fattar dåliga beslut, men vi lär säkert av ska
dorna. Får vi aldrig tillfälle att fatta egna beslut i våra samfälligheter, i same
byarna, så kommer vi heller aldrig att bli visa och kloka, som vi behöver vara för
att kunna föra vår näring och kultur framåt.60

”En särskild liten institution fö r forskningar på renskötselns område”
Forskning kring renen har bedrivits i olika omgångar i Sverige. Redan 1918-1919
undersökte till exempel Arvid M. Bergman, föreståndare vid Statens veterinär
bakteriologiska anstalt, hur renbromsens skadeverkningar skulle kunna förebyggas.61
Det dröjde dock fram till efterkrigstiden innan renforskningen slog igenom på allvar.
Agronomen Gösta Dahlander påbörjade 1947 biologisk forskning kring renen, ett
initiativ som fick starkt stöd från länsmyndigheterna i Norrbotten. Lappfogde Erik
Hedbäck framhöll till exempel att behovet av ”en särskild liten institution för forsk
ningar på renskötselns område” var stort.621 samband med Dahlanders död i början
1962. Riksdagens protokoll, Andra kammaren nr 19, 153-159; 5/1962:4-5, 42; 2001:1, 14-15;
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1962, 38-42.
59 Sf 1962:11-12, 187-189.
60 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte i Gällivare 27 februari—1 mars
1963, 15.
61 Brev från Arvid M Bergman till lappfogde Holm, 2/4 1918. LNNA, E 111:2, HLA; Brev
från Arvid M Bergman till lappfogde Holm, 8/3 1919. LNNA, E 111:2, HLA. Se även: Skri
velse från nomadskolinspektör Erik Bergström till lappfogde Staaff, 28/2 1928. LJA, E II: 13,
ÖLA; Skrivelse från TH. A Helleborg till lappfogde Staaff, 13/3 1928. LJA, E 11:13, ÖLA;
SET 1927:2, 12-13; 1927:4,31.
62 Avskrift av skrivelser från Gösta Dahlander till Jordbrukets Forskningsråd, 3/3 1947, 13/3
1947. LNÖA, E:10, HLA; Skrivelse från lappfogde Erik Hedbäck till Jordbrukets Forsknings
råd, 13/5 1947. LNNA, B 1:17, HLA; P. M. angående agronomen G. Dahlanders forskningar å
renskötselns område, 7/10 1947. NLL, G XXVIL9, HLA; Skrivelse från Ragnar Sundberg till
förste kanslisekreterare Allan Tigerschiöld, 31/10 1947; NLL, G XXVII:9, HLA; P.M. över
fortsättningen av renavelsförsöken i Norrbottens läns lappmarker 1948/49, av Gösta
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på 1951 avbröts arbetet, men startades upp på nytt i slutet av året under ledning av
jägmästaren Folke Skuncke. Den nya forskningen kom under undersöknings
perioden bland annat att bedrivas vid en forskningsstation i Gällivare, och kom för
utom Skuncke även att innefatta en veterinärutbildad forskare. Vid sidan av ren
forskningen anslog Vattenfall medel för en egen forskning i syfte att förbättra lön
samheten inom renskötseln, en verksamhet som förlädes till skogslappbyn Serri.63
Skuncke såg forskning kring renen och renskötselns förutsättningar som central,
bland annat beroende på att näringen var den enda som kunde utnyttja vissa mark
områden och viss vegetation. Han pekade även på renskötselns sociala och kulturella
funktion: ”Den ger arbete åt en nomadiserande folkgrupp, vars möjligheter till triv
sel och tryggad utkomst icke få försummas.”64 Målsättningen för verksamheten var
att ”söka verka för största möjliga uthålliga ekonomiska avkastning av renskötseln”,
utan att den skulle ”behöva oskäligt inkräkta på andra viktiga näringar.”65 För att nå
denna målsättning utmålades fyra huvudområden: riktlinjer för avelsurvalet, betes
betingelserna, metoder för att bekämpa sjukdomar och skadliga parasiter samt god
avsättning för renprodukter, något som bland annat innefattade frågor rörande slakt
och kastrering. Renforskningen kom även att inbegripa frågan om värdering av
betesmarker, vilken var viktig i samband med ersättningar för markområden som
förlorades till följd av vattenregleringar. Forskningen skulle dels ha en vetenskapligadministrativ inriktning, där nya vetenskapliga rön rörande renen skulle presenteras
utåt med eventuella administrativa förändringar i näringen som följd, dels en prak
tisk inriktning, där resultaten i kortfattad form skulle distribueras till renskötarna
Dahlander, 18/11 1947. NLL, D I b:33, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till
Jordbrukets forskningsråd, 6/4 1948. NLL, G XXVIL9, HLA; Skrivelse från lappfogdarna
Erik Hedbäck och Bror Ejdemo till länsstyrelsen i Norrbotten, 7/10 1948. LNNA, B 1:18,
HLA; Skrivelser från lappfogde Erik Hedbäck till lappfogde Hilding Johansson, 9/10 1948
(citat), 19/11 1948, 8/12 1948. LVA, E 1:37, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten
till Jordbrukets forskningsråd, 14/10 1948. LNNA, E 111:18, HLA; Skrivelse från Lennart
Berglöf till Jordbrukets Forskningsråd, 9/11 1948. YK 1290:3, RA; Renforskningens organi
sation. Betänkande avgivet av renforskningsutredningen, 29/11 1960, 15-16. Jordbruks
departementets arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 59, del 1, RA.
63 Se till exempel: Plan över kostnadsberäkning för fortsatt forsknings- och försöks
verksamhet på renskötselns område under en första 3-årsperiod, av Folke Skuncke, 29/11
1951. NLL, D I b:38, HLA; Skrivelse från lappfogde Erik Hedbäck till länsstyrelsen i Norr
botten, 22/2 1952. NLL, D I b:38, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till Jord
brukets forskningsråd, 23/2 1952. LNNA, E 111:20, HLA; Om förutsättningarna för och beho
vet av veterinär sakkunskap för höjande av renskötselns avkastning, av Folke Skuncke, 13/12
1953. LJA, E 11:18, ÖLA; Skrivelse från länsstyrelserna i Jämtland, Västerbotten och Norr
botten till regeringen, 30/3 1954. LJA, E 11:18, ÖLA; Diskussionspromemoria från ren
forskningsutredningen, 22/1 1960. LNSA, E:9, HLA; Renforskningens organisation. Betän
kande avgivet av renforskningsutredningen, 29/11 1960, 16-20. Jordbruksdepartementets
arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 59, del 1, RA; Lundberg, Iwan & Johansson, Walter (1966).
”Institutioner och organisationer”. Ekonomisk renskötsel. Stockholm: LTs förlag, 309.
64 Skuncke, Folke (1953a). Om möjligheterna att förbättra metoderna för renskötseln. Lapp
väsendet - Renforskningen meddelande 2. Danderyd, 3.
65 Skuncke, Folke (1953b). Renforskningens mål och medel. Lappväsendet - Renforskningen
meddelande 1. Danderyd, 2.
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med diverse råd och riktlinjer för möjliga förbättringar av näringen. Skuncke po
ängterade vikten av att forskningen hade stöd från renskötarna själva samt SSR för
att resultaten skulle kunna tillämpas till förmån för näringen.66
Det står dock ganska klart att målsättningen för renforskningen inledningsvis inte
utgick från renskötselns intressen i första hand. Den del i den ovan citerade mål
beskrivningen för verksamheten som berörde renskötselns relation till andra när
ingar i området, att renskötseln inte oskäligt skulle behöva inkräkta på andra viktiga
näringar, visar att det var andra näringsintressen, främst skogsbruket, som var cen
trala i detta sammanhang. Renforskningen skulle bedrivas i förhållande till dessa
näringsintressen och kan väl i viss mån sägas ha varit inriktad på renskötselns an
passning till olika inskränkningar i dess förutsättningar. Detta var dock ett bakvänt
betraktelsesätt, eftersom det var andra näringsintressen som (oskäligt) inkräktade på
renskötselns område.
Genomgående tycks dock renforskningen ha fått ett gott bemötande från samernas sida. I tidningen och på landsmötena var de reaktioner som framfördes över
vägande positiva.67 Det är däremot svårt att säga hur forskningen uppfattades bland
renskötarna ute i fältet och om forskningsresultaten fick något genomslag där. Att
rennäringen ägnades ett större vetenskapligt intresse uppfattades dock positivt, det
verkade utvecklande för näringen och visade att renskötseln trots allt hade goda
framtidsutsikter.68
Renforskningen hade vid undersökningsperiodens slut ännu inte hunnit ge några
större konkreta resultat, men ett antal forskningsrapporter publicerades under 1950och 1960-talet.69 Verksamheten kan ses som ett led i ett försök att utstaka en positiv
66 Kort sammanställning över Renforskningens hittills utförda arbeten och närmaste planer, av
Folke Skuncke, 5/12 1953 (med tillägg 11/1 1954). LJA, E 11:18, ÖLA; SET 1953:1, 3-4;
Skuncke (1953a), 16-17; Skuncke (1953b); Skuncke, Folke (1957). ”Renforsknings
programmet i Sverige”. Sdmiid dilit. Föredrag vid Den nordiska samekonferensen, Jokkmokk,
1953 (red. Kalle Nickul, Asbjörn Nesheim & Israel Ruong). Oslo, 231-237; Skuncke (1958);
Skuncke, Folke (1959). Gradering av lavhedar och lavrika skogar. Tillägg till meddelande 4
om renheten och deras gradering. Lappväsendet - Renforskningen meddelande 5. Stockholm.
67 Se till exempel SET 1953:1, 3-4; 1954:2, 7; 1955:2, 2; 1959:2, 9-10; 1960:3-4, 27, 3S-43; S f
1961:1, 20-22; 1961:2-3, 52-53; 1961:10-11, 148, 154-156; 1961:12, 166-168; 1962:9-10,
138-139; 1962:11-12, 163-169; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte
1954, 8-9; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1958, 39-40. Även
annan forskning kring renen, som inte direkt var kopplad till renforskningen inom lapp
väsendet, togs upp i tidningen. Se till exempel: SET 1960:5, 64-65; 1960:6-7, 101; 1960:1011, 168-169; 5/1961:1, 17-20.
68 SET 1959:6-7, 41.
69 Renskötseln, av lappfogde Bror Ejdemo, 14/1 1960. LNNA, F XI:6, HLA. Rörande de
resultat som presenterades inom renforskningen, se litteraturhänvisningama i not 65 och 66
samt även: Lappväsendet - Renforskningen meddelande 6. Danderyd 1962; Lappväsendet Renforskningen meddelande 7. Stockholm 1963; Skuncke, Folke (1955). Renskötseln och den
nutida norrländska skogshanteringen. Lappväsendet - Renforskningen meddelande 3.
Danderyd; Skuncke, Folke (1963). Renbetet, marklavarna och skogsbruket. Lappväsendet Renforskningen meddelande 8. Stockholm; Skuncke (1964). Se även den skrift Folke
Skuncke publicerade 1973 och som bygger på hans samlade erfarenheter från renforskningen:
Skuncke, Folke (1973). Renen i urtid och nutid. Stockholm: Norstedts. Som ett resultat av
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framtid för renskötseln, en framtid där modern teknik och forskning skulle under
stödja renskötseln genom att undanröja vissa hinder och problem och samtidigt bidra
till förbättringar inom andra områden. Dessutom inleddes ett nordiskt samarbete på
renforskningens område 1966.70 Den moderna efterkrigstida renforskningen kunde
därmed kopplas till den förändrade politiken gentemot renskötseln. I arbetet med att
modernisera näringen fanns ett behov av en förbättrad vetenskaplig kunskap rörande
renen för att ytterligare kunna effektivisera och maximera verksamheten. I ren
forskningens inriktning ingick som nämnts även en målsättning att via enklare kort
fattade skrifter som vände sig direkt till renskötarna nå ut med resultat och direktiv
för en rationellt bedriven näring. I denna skriftserie kom det dock endast ut fyra
nummer under åren 1953-1960, som bland annat behandlade renens sjukdomar,
renslakt och kastreringsmetoder. Dessa torde ha fått en begränsad betydelse för
renskötseln.71
Trots att verksamheten inte pågått länge tillsattes 1958 en utredning som skulle se
över renforskningen. Utredningen presenterade sitt betänkande två år senare där det
bland annat framhölls vilken viktig funktion som den ännu nya forskningen på ren
skötselns område fyllde:
En på lämpligt sätt upplagd renforskning och en jämsides med forskningen be
driven försöksverksamhet torde sålunda i hög grad kunna bidraga till att ställa
forskningsresultat och erfarenheter till renskötselns förfogande, med vilkas hjälp
renskötseln skall kunna utvecklas och dess lönsamhet och produktivitet för
bättras.72

Renforskningen borde därför enligt utredningen intensifieras och ges en fastare
organisation, dit även den av Vattenfall bedrivna Serri verksamheten lämpligen
kunde knytas. Som ett led i detta föreslog utredningen inrättandet av ett statligt or
gan som skulle ansvara för verksamheten.73 Renforskningsutredningens betänkande
fick i huvudsak ett positivt bemötande från SSR, det var endast på vissa begränsade
renforskningen under perioden kan även nämnas att representanter för renskötseln och skogs
bruket sammanfördes 1954 för en kurs rörande relationen mellan de båda näringarna. Detta
var första gången som dessa båda parter satte sig ner och diskuterade frågan, vilket i sig kan
ses som ett viktigt resultat. Se: Skuncke (1955), 3.
70 Lundberg & Johansson, 309-310.
71 Enequist, Nils (1953). Riktig renslakt. Lappväsendet - Renforskningen småskrift 1.
Danderyd; Nordkvist, Magnus (1956a). Om renens fodersmältning: En kort orientering.
Lappväsendet - Renforskningen småskrift 2. Danderyd; Nordkvist, Magnus (1956b). Om
tångkastration av ren. Lappväsendet - Renforskningen småskrift 3. Danderyd; Nordkvist,
Magnus (1960). Renens sjukdomar: Kort översikt. Lappväsendet - Renforskningen småskrift
4. Danderyd.
72 Renforskningens organisation. Betänkande avgivet av renforskningsutredningen, 29/11
1960, 20. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 59, del 1, RA.
73 Ibid. 20-30, 44-47. Länsmyndigheterna ställde sig huvudsakligen positiva till betänkandet,
se remissyttrandena i akten: Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 59, del
1, RA.
160

punkter som förbundet framförde avvikande åsikter. Den viktigaste av dessa punkter
var den ekonomiska satsningen på renforskningen, där SSR krävde en större sats
ning än vad utredningen hade föreslagit.74 I regeringens proposition 1962 rörande
rennäringens organisation togs även frågan om renforskningen upp. Utredningens
förslag om en intensifiering av forskningen på området fick stöd, liksom tanken på
en bättre samordning mellan de olika verksamheterna. I stället för att inrätta ett sär
skilt organ för renforskningen förordade dock regeringen att lantbruksstyrelsen
skulle få överta huvudansvaret även för denna verksamhet.75

M o d e r n is e r in g

o c h r a t i o n a l is e r i n g a v r e n s k ö t s e l n , e l l e r r e f o r m e r u t a n

INNEHÅLL?

I en summering av de konkreta åtgärder som vidtogs rörande renskötseln under
undersökningsperioden kan det konstateras att av mycket blev det i slutändan lite.
De många utredningarna rörande renskötseln under perioden, och de därpå följande
under 1960-talet, uppvisade dock ett förändrat språk och tonläge i behandlingen av
samefrågan. Betänkandena var mera värdeneutrala än de från slutet av 1800-talet
och första halvan av 1900-talet, de uttalade sig inte i lika hög grad utifrån samernas
egenskaper utan nu var det en formellt objektiv sakkunskap som penetrerade och
behandlade frågorna. Ulf Mörkenstam har berört denna fråga i samband med slakt
och kastrering av renar. Han pekar på att den formellt neutrala vetenskapliga exper
tisen i dessa utredningar, som med ingående och detaljerade beskrivningar noggrant
behandlade samernas traditionella metoder i relation till moderna motsvarigheter,
genom sin auktoritet legitimerade vissa synsätt medan andra uteslöts. Detaljerade
expertutlåtanden bidrog därmed till att upprätthålla en viss politisk ordning, även om
de riktlinjer som pekades ut inte nödvändigtvis behövde vara tvingande.76
Samerna var fortfarande på många sätt uteslutna från uppdragandet av dessa rikt
linjer, om än samiska representanter deltog i kommittéerna och utredningarna. Det
var experterna som i stor utsträckning dominerade dessa, och det var ett påtagligt
förändrat språkbruk med inriktning på tekniska och vetenskapliga framställningar.
Där samerna tidigare hade varit uteslutna från att ingå i utredningar i samefrågan på
74 Skrivelse från SSR till regeringen, 18/4 1961. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter
23/2 1962, nr 59, del 1, RA; SET 1960:12, 192; 5/1961:1, 26-28; 1961:4-5, 87; 1961:10-11,
151-154; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1961, 7, Bilaga 2. Se
även: Skrivelse från Sällskapet Same-ätnam till jordbruksministern, 8/4 1961. Jordbruks
departementets arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 59, del 1, RA.
75 Riksdagstryck 1962. Kungl. Maj:ts proposition nr 68, 63-64. Se även 1964 års rennäringssakkunnigas utredning rörande renforskningen samt remissyttrandena över denna: Diverse
handlingar i akten. Jordbrukdepartementets arkiv, konseljakter 26/2 1971, nr 37, del 3, RA;

Den framtida organisationen fö r statens renforskning. Avgivet av 1964 års ren
närings sakkunniga. Ds Jo 1968:7. Stockholm 1968.
76 Mörkenstam, Ulf (1999a). ”Nackstick och kastrering medelst bitning: Detaljernas betydelse
i offentlig politik”. Kunskapens väsen: En vänbok till Peter Strandbrink. Stockholm, 59-63.
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grund av att de inte ansågs kompetenta nog att delta i beslutsprocessen, var det nu
avsaknaden av specifika detaljkunskaper som medförde att de ur vissa aspekter
endast hade en åskådarplats i kommittéarbetet.
Trots det ändrade språkbruket i diskussionerna kring näringen, där modernisering
och rationalisering var modeorden för dagen, var de reella förändringarna begrän
sade. De förslag som presenterades i renutredningens betänkande, som var de mest
djupgående och nydanande planerna på en omställning av renskötseln under perio
den, komprimerades i regeringens proposition till få och små justeringar av när
ingens organisation. Enligt Per Idivuoma var orsaken till att stora delar av förslagen
i renutredningens betänkande aldrig förverkligades att de ansågs alltför radikala.77
Sannolikt ansågs förslagen innebära alltför stora förändringar alltför snabbt. Den
kritik av utredningsbetänkandet som framfördes från länsmyndigheterna i Norr
botten och Västerbotten samt många av lappbyarna i dessa båda län, bidrog dock
också troligen till att regeringen valde att inte följa renutredningens förslag.
Förändringarna i den svenska samepolitiken efter andra världskriget har behand
lats av Ulf Mörkenstam. Han framhåller att politiken under decennierna efter världs
krigets slut fick en annan och delvis ny inriktning. Rennäringen, som fortfarande
utgjorde kärnan i den svenska samepolitiken, skulle nu rationaliseras, däremot ägna
des inget intresse åt renskötselns kulturella kontext eller den betydelse enskilda
individer tillmätte näringen. Det var näringsmässiga argument som styrde hur ren
skötseln beskrevs och hur den skulle organiseras. Traditionella metoder skulle av
vecklas och bytas ut mot en ökad effektivisering och ett lönsamhetstänkande. Särrättigheterna kunde inte längre upprätthållas med hänvisning till ras och till att samerna skulle vara kulturellt lägre stående, det var i egenskap av samiska kultur
bärare som renskötselidkarna skulle stödjas.78
I stor utsträckning är Mörkenstams iakttagelser korrekta, men för den period som
står i fokus för denna undersökning måste dock analysen nyanseras och fördjupas
något. Mörkenstams resonemang stämmer väl in på den andra halvan av den period
han beskriver, det vill säga 1952-1977, men under den första halvan av denna period
sker dock inga reella förändringar. De första intentionerna i denna riktning kommer
till uttryck, men får inte genomslag i form av konkreta politiska åtgärder. Det tra
ditionella är fortfarande dominerande och någon klar lösning på de problem som
kopplas till detta, övertalighet inom näringen, bristfällig organisation och svag lön
samhet, fanns ännu inte. Det är dock nu grunden läggs för den fortsatta utvecklingen
på området, något som Hugh Beach lyfter fram. Han menar att om än de centrala
delarna av renutredningens betänkande inte förverkligades genom regeringens pro
position 1962, kom förslagen i betänkandet att utgöra en grund för de flesta av de
reformer och lagstiftningsåtgärder rörande rationaliseringen av renskötselns metoder
som genomfördes under de två följande decennierna.79

77 Idivuoma, 92-93.
78 Mörkenstam (2000), 261-287; Mörkenstam (1999b), 151-189.
79 Beach (1981), 320.
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7. ”E n jä r n r id å m e l l a n
OCH LAPPVÄSENDET

s a m e r n a o ch m y n d ig h e t e r n a ” ?

- S SR

Utan tvivel behöver mycket reformeras i samernas liv och näringsutövning. Det
nuvarande systemet med en topporganisation i lappväsendet - som bemäktigat sig
all ledning och talan ifråga om rennäringens utövning - har under de senaste 50
åren uppenbarligen spelat ut sin roll, därför att det varit helt och hållet odemokra
tiskt. Därmed inget ont sagt om de agerande krafterna i lappväsendet. Dessa har
personligen varit och är fortfarande välmenande och nitiska människor. Men ett
olämpligt förvaltningssystem leder i regel - trots acceptabel personal - till be
klagliga resultat.1

I Gustav Parks mycket negativt formulerade omdöme från 1961 om lappväsendets
funktion som myndighet, framträder en stor del av den kritik som samerörelsen
riktade mot myndigheten. Lappväsendets starka maktställning hade länge utgjort ett
irritationsmoment för samerörelsen, som menade att myndigheten närmast funge
rade som en förmyndarinstans gentemot samerna, en storebror som skulle övervaka
och styra dem och leda dem på rätt väg.2 Genom tillkomsten av SSR kom frågan att
uppmärksammas mer koncentrerat än tidigare och lappväsendets maktposition kriti
serades allt skarpare. Lapptjänstemännens verksamhet komplicerades därigenom
under perioden, eftersom de mer eller mindre konstant tvingades att förhålla sig till
en växande kritik och till en granskning av sin verksamhet från förbundets sida.
Lappväsendet var en fristående organisation inom länsstyrelserna och hade en po
sition som närmast kunde beskrivas som sakkunnig rörande samefrågor.3 Utifrån
denna position hade myndigheten kunnat utöva ett mycket starkt inflytande över den
svenska samepolitiken, samtidigt som samerörelsens strävanden effektivt blockera
des. På landsmötet 1959 framkastades frågan om länsstyrelserna, och därmed främst
lappväsendet, var ”en järnridå mellan samerna och myndigheterna”.4 Någon järnridå
mellan samerna och de centrala myndigheterna utgjorde lappväsendet eller läns
myndigheterna aldrig, däremot fungerade lappväsendet definitivt som ett filter som
fångade upp och filtrerade alla samiska opinionsyttringar innan de slutligen be
handlades på central nivå. Under perioden började dock myndighetens position och
maktställning undergrävas, och samernas möjligheter att nå fram med sina syn
punkter i ofiltrerad version förbättrades samtidigt genom tillkomsten av SSR.
Vid förbundets konstituerande landsmöte betonade Park att det var samarbete och
inte konflikt som den nya organisationen eftersträvade i kontakterna med de svenska
statsmakterna. SSR:s syfte var inte att fungera

1 Uppsala Nya Tidning 23/2 1961. Kursiverat i originalet.
2 För utvecklingen av relationen mellan samerörelsen och lappväsendet fram till 1950, se:
Lantto (2000b), passim.
3 För lappväsendets uppbyggnad och struktur, se: Lantto (2000b), 48-56.
4 Enligt ett referat från landmötet av signaturen ”Göran”. Se: Norra Västerbotten 24/2 1959.
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som ett kamporgan mot lappväsendet och dess funktionärer. Ej heller är det så, att
den i sin verksamhet ämnar söka misstänkliggöra andra myndigheters göranden
och låtanden, så vitt dessa beträffande samema är fotade på sakliga grunder.
Samarbete på verklighetens och saklighetens grund - det må bli den vägledande
grundsatsen i vårt kommande arbete.5

Han framhöll emellertid samtidigt att om åtgärder som berörde samerna däremot
byggde på orättvisor, då hade förbundet både rätten och skyldigheten att agera mot
detta med kraft och styrka om så krävdes.6 Det var också snarare Parks betoning av
organisationens rätt och skyldighet att agera gentemot orättvisor än den uttalade
viljan att söka samarbete med lappväsendet som kom att dominera förhållandet till
myndigheten. Att relationerna emellanåt var ansträngda mellan parterna var dock
naturligt, eftersom SSR i sitt arbete strävade efter att bryta den kontroll över sa
merna som lappväsendet hade, något som samtidigt innebar ett undergrävande av
myndighetens maktposition.7 Det är den kritik som riktades mot lappväsendet som
står i fokus för detta kapitel, vilka aspekter av myndighetens verksamhet som an
greps och hur detta motiverades.

M ed

t id e n s o m m o t s t å n d a r e

-

l a p p v ä s e n d e t s m a k t s t ä l l n i n g if r å g a s a t t

I renutredningens betänkande från 1960 berördes lappväsendets roll i administreringen av renskötselfrågorna. Utredningen föreslog en förändring av myndighetens
arbetsuppgifter och på samma gång en försvagning av dess maktposition. Samtidigt
var den beskrivning som utredningen gav av lappväsendets verksamhet inte helt
igenom realistisk: ”Lappväsendets medverkan i renskötseln har [...] under senare tid
merendels erhållit karaktären av service.”8 Detta påstående från renutredningens sida
delades definitivt inte av de framträdande personerna inom SSR under perioden.
Den gamla animositeten mellan lappväsendet å ena sidan, och Gustav Park å den
andra, nu ofta klädd i SSR:s dräkt, fanns under perioden kvar. Park var utan tvivel
myndighetens hårdaste belackare, och den kritik han framförde var många gånger
mycket skarp och inriktad på samernas underordnade position: ”Redan nu vore ej
samerna fria medborgare med rätt att bestämma över sina egna angelägenheter utan

5 SET 1950:4, 29. Kursiverat i originalet. Park upprepade samma budskap under flera landsmöten, se: Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1952, 31; Protokoll från
Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1954, 21.
6 SET 1950:4, 29.
7 S f2000:9, 20; Thomasson (2000a), 17.
8 Renskötselns organisation och renprodukternas marknadsförande. Betänkande avgivet av
renutredningen, 8/6 1960, 46. YK 1774:3, RA.
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vore i många fall ställda under förmynderskap.”9 Hans vision var att lappväsendet
skulle fungera som ”en rådgivande och tillseende myndighet. Inte en regerande. Vad
lappfogden säger skall inte vara normgivande. Fogden bör ta till sin uppgift att fostra
samerna till självverksamhet.”10
Den starka betoning av övervakning av renskötselns utövare som låg i lapp
tjänstemännens arbete kritiserades av Israel Ruong, som konstaterade att ”varje
enskild familj [inom renskötselnäringen] är under individuell uppsikt av närmast
polisiär art”.11 Denna starka kontroll av näringen tog sig också uttryck i begräns
ningarna av att kunna tillhöra en lappby, och därmed kunna ta del av rättigheterna
knutna till renskötseln. Vilka som skulle anses att ”icke på ett stadigvarande sätt
ägnat sig åt ett annat yrke” än renskötseln, och som därmed skulle få förbli med
lemmar i byn, var ett beslut som låg på administrativ nivå hos lappväsendet, något
som lappbyn inte kunde påverka. Detta lämnade enligt Ruong ett olyckligt utrymme
för ”lappadministrationens gottfinnande” när beslut kring detta skulle fattas.12 Kriti
ken mot lappväsendet som en övervakande myndighet med alltför stor makt delades
dock inte av alla inom SSR. Oppositionella röster höjdes till exempel vid det extra
landsmötet 1960 mot beskrivningen av lappväsendets maktposition som ett fogde
välde.13 Hur spridd denna åsikt var är svårt att avgöra, klart är dock att det endast var
ett fåtal samiska röster som höjdes till lappväsendets försvar.
Relationen mellan SSR och lappväsendet var tidvis ansträngd under perioden,
inte minst till följd av den skarpa samiska kritiken. Det var dock endast undantagsvis
som lappfogdarna eller länsstyrelserna uttalat gick i svaromål gentemot denna. Att
den skapade irritation framkom emellertid vid vissa tillfällen, som till exempel när
länsstyrelsen i Norrbotten 1954 skulle yttra sig över SSR:s ansökan om statsbidrag:
Hittills ha lappbyarna icke i allmänhet anslutit sig till sammanslutningen. Den
verksamhet, som förbundet utövar får anses vara av stor vikt och betyda mycket
för lapparna och deras speciella näringsfång. Önskvärt vore, om ett närmare sam
arbete därvid kunde grundas mellan förbundet och tjänstemännen inom lapp
väsendet. Detta har dessvärre icke alltid skett. En dylik samverkan bör givetvis
icke utesluta, att förbundet framför en vettig kritik i de fall, där förbundet har en
annan uppfattning än lappväsendets tjänstemän. Den kritik, som nu utövas, synes
emellertid i många stycken sakna sans och måtta.14

Trots att den samiska kritiken gentemot lappväsendet i regel var generell, var det
ingen tvekan om att det var i Norrbotten som den träffade hårdast. Relationerna till

9 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1951, 13 (citat); SET 1951:1, 2, 4;
1951:2, 17.
10 Norrländska Socialdemokraten 4/9 1959.
11 5/1961:1, 12.
12 Ibid., 13.
13 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds extra landsmöte 1960, 16.
14 Utlåtande från länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen, 20/2 1954. Jordbrukdepartementets
arkiv, konseljakter 26/2 1954, nr 22, RA.
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lappfogdarna i Västerbotten och Jämtland tycks däremot ha varit mer friktionsfria.
Lappfogden i Jämtland, Åke Wikman, framhöll till exempel 1951 att han trodde att
förbundet skulle ha en viktig funktion att fylla om organisationen bara var ”rätt
skött”.15 Wikmans mer positiva syn på SSR visade sig vid olika tillfällen. Han fram
höll 1958 att ”förbundet, som i allt större utsträckning synes ha blivit ett talesorgan
för den lapska befolkningsgruppen i landet, får anses ha en stor uppgift att fylla på
det området”.16 Om än tonen kunde vara skarp även mellan Park och Wikman, fram
går det att denna relation var bättre än den Park hade med lappfogdarna i Norr
botten.17
Wikman gav även uttryck för en uppskattning av SET. I en cirkulärskrivelse till
lappbyarna i länet 1957 framhöll han betydelsen av de frågor som behandlades i
tidningen och värdet av att renskötande hushåll hade SET och kunde följa med i det
som där togs upp. Lappfogden uppmanade därför lappbyarna att diskutera om de
skulle betala för de enskilda hushållens prenumerationer med bykassorna, allt i syfte
att öka antalet prenumeranter för att stödja tidningens verksamhet.18 Wikmans reso
nemang i denna fråga stod i skarp kontrast till de mer kärva relationerna till lapp
väsendet i Norrbotten, där lappfogdarna så sent som 1949 i en skrivelse till läns
styrelsen hade ifrågasatt om inte statsbidraget till SET borde dras in på grund av den
i deras ögon osakliga kritik som ofta riktades mot dem i tidningen.19 Länsstyrelsen i
Norrbotten ställde sig dock under perioden mer positiv till tidningen, som 1961
beskrevs som en publikation som ”säkerligen i flera avseenden kan bliva till nytta
för samerna och renskötselnäringen”.20 Skiftet på redaktörsposten 1960 torde där ha
haft en positiv inverkan. Lappfogde Hedbäck sökte till exempel kontakt med Ruong
för att försöka förmå honom att som redaktör för Samefolket undvika osakliga an
grepp på lappväsendet i tidningen och därigenom åstadkomma ett bättre samarbete
mellan parterna. Det var tydligt att Hedbäck eftersträvade ett bättre och mer avspänt
förhållande med Ruong än det som hade rått med hans företrädare.21
Generellt framstod dock relationen mellan lapp tjänstemännen och de ledande
sameföreträdarna som mer avspänd under perioden än tidigare, trots att hård kritik
15 Skrivelse från lappfogde Åke Wikman till länsstyrelsen i Jämtland, 17/10 1951. LJA, B
1:21, ÖLA.
16 Skrivelse från lappfogde Åke Wikman till länsstyrelsen i Jämtland, 27/1 1958. LJA, B 1:28,
ÖLA.
17 Skrivelser från Gustav Park till lappfogde Åke Wikman, 27/3 1952, 28/4 1952. LJA, E
11:17, ÖLA; Skrivelse från Gustav Park till lappfogde Åke Wikman, 18/10 1956. LJA, E
11:22, ÖLA; Skrivelse från lappfogde Åke Wikman till Gustav Park, 31/3 1952. LJA, B 1:22,
ÖLA.
18 Cirkulärskrivelse till samtliga lappbyar i Jämtlands län och Idre lappby i Kopparbergs län,
av lappfogde Åke Wikman, 30/10 1957. LJA, B 1:27, ÖLA; SET 1957:4, 7.
19 Skrivelse från lappfogdarna i Norrbotten till länsstyrelsen i Norrbotten, 12/3 1949. LNSA,
B 1:10, HLA; Lantto (2000b), 240-241. Se även: Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter
3/6 1949, nr 47, RA.
20 Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen, 1/2 1961. LNNA, B 1:28, HLA.
21 Förtrolig skrivelse från lappfogde Erik Hedbäck till Israel Ruong, 28/12 1961. LNNA, B
1:28, HLA; Skrivelse från lappfogde Erik Hedbäck till Israel Ruong, 13/5 1962. LNNA, B
1:29, HLA.
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även fortsättningsvis riktades mot myndigheten. De förändrade och förbättrade re
lationerna mellan samerörelsen och lappväsendet kan kanske bäst illustreras av
Gustav Park kommentar när han vid landsmötet 1961 tackade lappfogdarna för deras
uppvaktning på hans 75-årsdag: ”Nu har vi blivit de bästa vänner!”22
Inom lappväsendet framskymtade dock under perioden fortfarande den syn på
samerna som hade dominerat under den första halvan av 1900-talet. När lappfogde
Erik Malmström 1953 diskuterade situationen inom renskötseln i Arjeplog tog han
upp frågan om relationen mellan de infödda Arjeplogssamerna och de Karesuandosamer som hade inflyttat till området på grund av tvångsförflyttningarna från de
nordligaste sameområdena. Han benämnde då de båda grupperna som två skilda
”stammar”, som bland annat ”uppvisade olikheter i kynnet”. I samma skrivelse kon
staterade han även i svepande termer att ”förströelse är ännu ett tämligen okänt be
grepp för lappen”.23
Renskötseln framhölls fortfarande som den traditionella samiska näringen av
lapptjänstemännen. I en skrivelse från samtliga lappfogdar 1952 beskrevs den som
”den naturligaste och mest lämpliga näringen för en stor del av lappbefolkningen”.24
Samerna ansågs ha svårt att övergå till annan verksamhet och beskrevs till exempel
som sämre rustade att ägna sig åt jordbruksnäringen än övrig befolkning. Fort
farande betonades även att renskötseln som näring var av samhällsekonomisk be
tydelse eftersom den utnyttjade vissa av naturens tillgångar som annars inte skulle
ge något värde. Dessutom ansågs renskötselns egenartade karaktär ha ett värde i sig,
eftersom samerna och renarna var dragplåster för turismnäringen, något som i sin tur
även hade en ekonomisk betydelse. Länsmyndigheterna hänförde dock fortfarande
med en viss regelmässighet problem inom renskötseln till bristande arbetsinsatser
och samarbete bland renskötarna. Externa inflytanden, som väderleks- och betes
förhållanden, rovdjur, inskränkningar av betesmarkerna och liknande, ansågs oftast
vara av sekundär betydelse. Enda undantaget var när länsmyndigheterna skulle för
svara renskötseln utåt, då de externa faktorerna framhölls som avgörande.25 Att
kritisera internt, men försvara externt, följde ett traditionellt mönster för hur läns
myndigheterna argumenterat i frågan under första halvan av 1900-talet. Mot slutet
av perioden började dock uttalanden baserade på en patriarkal syn på samerna att
22 5/1961:4-5, 72.
23 P.M. angående fjällapparna i Arjeplogs socken, av lappfogde Erik Malmström, 21/3 1953.
LNSA, B 1:1lb, HLA. Angående tvångsförflyttningarna till följd av 1919 års renbeteskonvention och de problem som därigenom uppstod, inte minst i Arjeplogsområdet, se: Lantto
(2000b), 86-89, 131-145.
24 Skrivelse från lappfogdarna i Sverige till 1949 års tjänsteförteckningskommitté, 30/8 1952.
LNNA, B 1:20, HLA.
25 Se till exempel: Skrivelse från lappfogdarna i Norrbotten till länsstyrelsen i Norrbotten,
6/10 1951. LNSA, B I:lla, HLA; P. M. angående fjällapparna i Jokkmokks socken, av lapp
fogde Erik Malmström, 2/2 1954. LNSA, B 1:12, HLA; P. M. angående fjällapparna i Jokk
mokks socken, av lappfogde Erik Malmström, 3/1 1958. LNSA, B 1:13, HLA; Skrivelse från
lappfogdeassistent Bror Ej demo till Svenska Cellulosa Aktiebolaget, 19/10 1958. LNNA, B
1:25, HLA; Om renskötseln i Norrbotten, av lappfogdeassistent Bror Ejdemo, oktober 1958.
LNNA, B 1:25, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till länsstyrelsen i Lapplands
län, Finland, 6/8 1959. LNNA, B 1:26, HLA.
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lysa med sin frånvaro, trots att samtliga lappfogdar i Norrbotten fram till 1960 hade
tjänstgjort sedan mellankrigstiden. De hade blivit mer politiskt korrekta i sin fram
toning, om än den traditionella syn på samerna och renskötseln som tidigare hade
varit rådande sannolikt inte hade förändrats i samma utsträckning.
Det fanns en stor diskrepans mellan hur lappväsendets verksamhet betraktades av
samerna, och hur lapptjänstemännen själva framställde den. Beskrivningen av verk
samheten som polisiärt inriktad med betoning på övervakning och kontroll ställde
sig lappfogdarna avvisande till. De framförde i stället en helt annan bild av sin roll,
en bild som tydligt framkom när samtliga lappfogdar samlades i Sundsvall 1950 för
att diskutera ett förslag till förändring av deras position i relation till länsstyrelserna.
Till sin allmänna karaktär beskrev lappfogdarna sitt arbete som rådgivande. De me
nade att deras huvudsakliga arbetsuppgifter var av ”konsulterande och inspekterande
art”. Någon övervakande funktion fanns däremot inte med i den bild av verksam
heten som lappfogdarna presenterade, i alla fall inte utåt.26 I andra sammanhang
betonade emellertid lappfogdarna själva just de aspekter av sin verksamhet som
kritiserades från samiskt håll. Lappfogde Hedbäck framhöll i en skrivelse till läns
styrelsen i Norrbotten 1958 att ”lappväsendets uppgifter till ej ringa del är av poli
siär natur och innefattar övervakning av lagars och författningars efterlevnad”.27 Vad
gällde själva titeln lappfogde, som på många sätt kom att symbolisera de mest kriti
serade aspekterna av myndighetens verksamhet, framhöll lappfogdeassistent Bror
Ejdemo 1956 att ”titeln [är] av gammalt ursprung, [och] har ej samband med lapp
fogdens nuvarande arbetsuppgifter”.28
Att lappfogdarna själva kritiskt granskade sin egen verksamhet och lappväsendet
i stort tillhörde ovanligheterna under perioden. Ett undantag från detta utgjordes
dock av en mindre utredning rörande lappväsendets organisation som Ejdemo
genomförde 1958. Han betonade att verksamheten allt mer gick från övervakning
mot ett serviceinriktat arbete, och framhöll att lappväsendet ”bör ej [...] uppträda
som någon sorts förmyndare för lappbefolkningen”. I stället borde renskötarna
själva ges ett större utrymme att bestämma formerna för sin näring.29 Här antyddes
att element av övervakning och förmynderi fortfarande existerade, men borde upp
höra. Ejdemo menade även att både instruktioner och arbetsformer inom lapp
väsendet delvis var föråldrade. Bland annat hade lappfogdarna ansvar för ett så brett
arbetsfält att de tvingades bli en form av mångsysslare, med den effekten att ”lapp
fogden i den nuvarande organisationsformen normalt förblir amatör på alla eller
26 Skrivelse från lappfogde Åke Wikman till länsstyrelsen i Jämtland, 16/10 1950. LJA, B
1:20, ÖLA. Se även: Skrivelse från lappfogdarna i Norrbotten till länsstyrelsen i Norrbotten,
16/10 1950. LNSA, B 1:1 la, HLA; Skrivelse från lappfogdarna i Sverige till 1949 års tjänsteförteckningskommitté, 30/8 1952. LNNA, B 1:20, HLA; Redogörelse för renskötsel
förhållanden m.m. inom Västerbottens län, av lappfogde Hilding Ritzén, 17/5 1958, 5. LVA,
B 1:39, HLA.
27 Skrivelse från lappfogde Erik Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 11/7 1958. LNNA, B
1:25, HLA.
28 Renskötseln i Sverige, av lappfogdeassistent Bror Ejdemo, 6/10 1956. LNSA, B 1:12, HLA.
29 Lappväsendet, av lappfogdeassistent Bror Ejdemo, augusti 1958, 5-6 (citat s. 5). LNSA,
E:8, HLA. Se även: Skrivelse från lappfogde Bror Ejdemo till Erik Malmström, 12/12 1960.
LNSA, F XI: 1, HLA.
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åtminstone på de flesta områden han har att ta befattning med”. Det var därför enligt
Ejdemo för många uppenbart att lappväsendet inte var en väl fungerande institution.
Han förordade därför en djupgående omorganisation av myndigheten för att bättre
anpassa den till moderna arbetsförhållanden och det rådande tidsläget, något som
också skulle förbättra möjligheterna att utnyttja befattningshavarnas kompetens.30
I samband med remissyttrandena över renutredningens betänkande blev det dock
uppenbart att allt fler inom länsmyndigheterna, både på länsstyrelserna och bland
lappfogdarna, menade att det fanns ett behov av att minska lappväsendets kontroll
verksamhet.31 Detta var enda sättet att skapa ett större förtroende bland samema för
myndighetens verksamhet. Om strävandena att rationalisera och modernisera ren
skötseln skulle vara trovärdiga, var det nödvändigt att även den myndighet som
administrerade dessa frågor genomgick en liknande process. Genomförandet av
sådana förändringar låg dock bortanför den period som behandlas här. Den konkreta
kritik som samerna riktade mot lappväsendets verksamhet fokuserade på vissa sak
områden, och de viktigaste ska beröras här.

Be skattning sfrågan
Frågan om de renskötande samernas beskattning var uppe till diskussion ett flertal
gånger, framför allt under den första halvan av perioden. Bakgrunden till frågan var
att de renskötande samema 1928 hade blivit jämställda med den övriga befolkningen
i beskattningshänseende, dock med ett förbehåll: de var undantagna från deklarationsplikten vad gällde renskötseln. Taxeringsförordningen beskrev detta undan
tag: ”Lapp är ej skyldig avgiva deklaration för inkomst av renskötsel eller i sådan
rörelse nedlagd förmögenhet [...]. Önskar lapp avgiva uppgift om inkomst eller
förmögenhet, som nu sagts, må uppgift härom lämnas i självdeklaration”.32 Eventu
ella biinkomster från till exempel jakt och fiske skulle däremot deklareras. När be
slutet togs bottnade det i farhågor att renskötarna inte var kompetenta nog att själva
deklarera. I mellankrigstidens ”lapp skall vara lapp”-anda var målsättningen att
skydda samerna från de problem detta skulle innebära. Successivt började dock
protester mot dessa undantagsbestämmelser för renskötarna att växa.33 Gustav Park

30 Lappväsendet, av lappfogdeassistent Bror Ejdemo, augusti 1958, 7-13 (citat s. 9). LNSA,
E:8, HLA. Se även: Lappväsendet och dess arbetsuppgifter, odaterat manuskript till föredrag
vid ordningsmannakursen den 1-6/6 1959, av lappfogde Bror Ejdemo. YK 1774:2, RA; Ren
skötseln, av lappfogde Bror Ejdemo, 14/1 1960. LNNA, F XI:6, HLA; Skrivelse från lapp
fogde Bror Ejdemo till lappfogde Erik Hedbäck, 11/1 1961. LNNA, E 111:26, HLA
31 Skrivelse från länsstyrelsen i Jämtland till jordbruksministern, 7/11 1960. Jordbruks
departementets arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 59, del 2, RA; Skrivelse från lappfogde
Hilding Ritzén till kammarrådet Åke Bohman, 18/1 1961. LVA, B 1:41, HLA; Skrivelse från
lappfogde Erik Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 18/2 1961. Jordbruksdepartementets
arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 59, del 2, RA; Skrivelse från länsstyrelsen i Västerbotten till
regeringen, 28/2 1961. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 59, del 2,
RA.
32 SFS 1928:379. Taxeringsförordning, 26 §, 3 mom.
33 Lantto (2000b), 122-129, 248-256.
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tog vid ett flertal tillfällen upp frågan. Han var mycket upprörd över den särställning
renskötarna fick genom dessa undantagsregler, och han menade att de ekonomiskt
drabbades mycket hårt, framför allt i Norrbotten:
22 års bitter erfarenhet i beskattningshänseende särskilt i Norrbottens län har ty
värr fördystrat deras tillvaro som renskötare. År efter år ha många blivit så hän
synslöst taxerade i nämnda län, att deras existens rent av blivit hotad till följd av
alltför höga skatter.34

I en omfattande skrivelse till Riksskattenämnden 1951 krävde Park därför en änd
ring av taxeringsförordningen. Om renskötarna var kompetenta nog att själva dekla
rera för sina biinkomster, borde de även anses vara lika kompetenta att redogöra för
sina inkomster från renskötseln. Denna uppdelning drog enligt Park ett ”löjets
skimmer” över de gällande särbestämmelserna. Han kritiserade även den starka
ställning lappväsendet hade i beskattningshänseende, där det var lappfogden som
hade sista ordet rörande den enskilde renskötarens taxering. För Park var detta en
oacceptabel situation, och han var speciellt kritisk till hur lappfogdarna i Norrbotten
hanterade frågan. Renskötarna i länet hade enligt honom länge fått utstå en oriktig
och orättvis beskattning på grund av lappfogdarnas agerande. Få renskötare be
mödade sig med att lämna in frivilliga deklarationer, eftersom dessa enligt Park
nästan rutinmässigt avslogs. Att beskattningsrutinerna för renskötseln såg olika ut i
de tre länen var ytterligare ett problem. Den enda rimliga lösningen var därför att
införa deklarationstvång även för renskötarna, det var trots allt de som själva bäst
kunde beräkna sina inkomster. Park krävde att detta ”privilegium” skulle avskaffas
och att lappväsendets inflytande i frågan avskaffades. Det var inte rimligt att samerna i denna fråga skulle ”hållas nere som omyndiga barn”, och enligt Park var
detta också ett allmänt önskemål bland renskötarna.35
Beskattningen av renskötarna behandlades vid de första landsmötena och Park
fick ett starkt stöd för sin linje. Frågan fördes också upp i riksdagen genom att för
bundet sökte kontakt med enskilda ledamöter som genom motioner och interpellationer förde fram samemas synpunkter.36 Trots dessa initiativ genomfördes inga
förändringar, men Park fortsatte oförtrutet sitt arbete och sin argumentation i frågan.
Bland annat uppmanade han renskötarna att lämna in frivilliga självdeklarationer för
att därigenom kunna få till stånd en mer rättvis beskattning.37 Mot mitten av 1950talet kom dock signaler om att en förändring i enlighet med de krav som förts fram

34 SET 1951:1, 2.
35 SET 1951:3, 21-26 (citat s. 23). Se även: SET 1950:3, 20; 1951:1, 2, 4.
36 Riksdagstryck 1950. Riksdagens protokoll, Andra kammaren nr 14, 25-26; Riksdagstryck
1950. Riksdagens protokoll, Andra kammaren nr 20, 17-20; Riksdagstryck 1951. Motioner i
Andra kammaren, nr 116; Riksdagstryck 1951. Bevillningsutskottets betänkande nr 20; Proto
koll från Svenska Samemas Riksförbunds landsmöte 1950, 18-19; Protokoll från Svenska
Samernas Riksförbunds landsmöte 1951, 52; SET 1951:1, 7; 1951:3, 22-23; Sjölin (2002),
131-132.
37 SET 1952:4, 31; 1953,1, 2-3; 1954:2, 2-3.
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av Park kunde vara på gång. Hans skrivelse till Riksskattenämnden hade remitterats
vidare för övervägande till en kommitté som var tillsatt att se över taxerings
förordningen, 1950 års skattelagssakkunniga.38 I den allmänna diskussionen kring
taxeringsförordningen i betänkandet berörde de sakkunniga inte frågan om sär
bestämmelserna för renskötarna, men i specialmotiveringarna till de enskilda para
graferna menade de ändå att det fanns en grund för att avskaffa dem:
De nuvarande i 26 § 3 mom. TF meddelade bestämmelserna för samer rörande
uppgift om inkomst av renskötsel och i sådan rörelse nedlagd förmögenhet torde
numera kunna undvaras. Samerna har genom sin organisation gjort upprepade
framställningar om att i deklarationshänseende bli helt likställda med övriga
svenska medborgare och tillräckliga skäl synes icke föreligga att vägra bifall här
till. Någon olägenhet för taxeringen bör icke uppkomma om - såsom de sak
kunniga föreslagit - biträde vid taxeringen av inkomst av renskötsel och i sådan
verksamhet nedlagd förmögenhet alltjämnt skall lämnas av befattningshavare
inom lappväsendet.39

För Park var det ett mycket glädjande besked och han uppfattade det som att särlagstiftningen nu till slut skulle upphöra. I en ledare i SET 1955, efter det att regeringen
lagt en första proposition baserad på de sakkunnigas betänkande, konstaterade han
att renskötarna nu skulle bli jämställda i beskattningshänseende. Park framhöll att tio
års hårt arbete i frågan slutligen hade gett resultat. Dessvärre visade det sig att han
hade misstagit sig, vilket han tvingades konstatera i följande nummer av tidningen.
Ingen förändring hade skett rörande renskötarnas undantag från deklarationsplikten.40 I riksdagstrycket finns ingen motivering till varför särlagstiftningen
rörande renskötarna bibehölls, frågan berörs över huvudtaget inte alls. Varken i
propositionen 1955, rörande vissa förändringar i taxeringsförordningen, eller i den
som följde året därpå, med förslag till ny taxeringsförordning, tas frågan upp. Den
tycks helt enkelt ha fallit bort. I 1956 års taxeringsförordning kvarstod därför de
tidigare särbestämmelserna rörande renskötarna.41
Vid SSR:s landsmöte 1956 togs beskattningsfrågan återigen upp till diskussion.
Inför mötet hade frågan behandlats i styrelsen, och en majoritet hade tillstyrkt ett
krav på att renskötarna borde omfattas av deklarationsplikten. Detta hade dock skett
med de relativt knappa röstsiffrorna 8-5, något som torde ha varit en besvikelse för
Park efter hans långa engagemang i frågan. Inte heller landsmötet, där Park starkt
argumenterade för att renskötarna skulle jämställas i deklarationshänseende, blev en
positiv upplevelse för honom, dels fortsatte konflikten med lappväsendet i frågan då
38 SET 1954:3, 7; 1955:1,7.
39 SOU 1954:24. Förslag till effektivare taxering. Stockholm 1954, 177.
40 SET 1955:3, 2-3; 1955:4, 2. Se även: Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för
Svenska Samemas Riksförbund (S.S.R.) i Arvidsjaur, 29-30/9 1955, 2. LNSA, E:7, HLA.
41 Riksdagstryck 1955. Kungl. Maj:ts proposition nr 160; Riksdagstryck 1956. Kungl. Maj:ts
proposition nr 150; SFS 1955:356. Kungl. Maj:ts förordning om ändring i taxerings
förordningen den 28 september 1928 (nr 379); SFS 1956:623. Taxeringsförordning.
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samtliga lappfogdar som var närvarande vid mötet försvarade det rådande systemet,
dels fick Park inget enhetligt stöd för sin linje av en ombudsförsamling som var
splittrad i frågan. Efter detta bakslag inom förbundet och efter införandet av den nya
taxeringsförordningen senare samma år, försvann mycket av hans engagemang i
frågan. Under andra halvan av undersökningsperioden berörde Park beskattningen
endast undantagsvis, och nöjde sig då främst med att uppmana renskötarna att lämna
in frivilliga deklarationer. Han förnyade däremot inte sina krav på att lagstiftningen
skulle ändras, om än hans kritik mot lappväsendets ställning och agerande i frågan
var fortsatt hård.42
Trots Parks ständigt återkommande kritik av lappväsendet i skattefrågan bemötte
lappfogdarna knappt alls detta. De tycktes förhålla sig kallsinniga till att ta en debatt
med honom och nöjde sig med att vid något enstaka tillfälle avfärda hans påståenden
som oriktiga. I samband med sammanställningen av resultatet från renräkningen
1955 konstaterade till exempel lappfogde Malmström: ”Det särskilt av kyrkoherden
Park jämt förda talet om att lapparnas renskötsel betungas av ett oskäligt skattetryck
visade sig sålunda nu såsom vid alla föregående renräkningar vara fullständigt
grundlöst.”43 Det skulle dröja ytterligare drygt tjugo år innan det av Park förordade
avskaffandet av särlagstiftningen rörande beskattningen av renskötarna genom
fördes. Först 1976 beslutade riksdagen att deklarationsskyldigheten även skulle
omfatta de renskötande samerna, något som började tillämpas från taxeringsåret
1979.44

Renskötsel kontra rekreation
Renskötarnas svaga ställning när frågor av stor betydelse för dem skulle avgöras, i
kontrast till lappväsendets starka maktposition, uppmärksammades allt mer under
perioden. Inte minst var frågan om upplåtelser av jakt och fiske på lappbyarnas
betesmarker ett område där denna problematik diskuterades. Frågan var principiellt
42 SET 1956:1, 3-5; 1956:3, 3-4; 1958:10, 61-62; 1960:2, 23-24; Protokoll från Svenska
Samernas Riksförbunds landsmöte 1956, 16-25. Se även SET 1958:6-7, 43.
43 P. M. till sammanträdet med Jokkmokks fjällappar den 4 februari 1956, av lappfogde Erik
Malmström, 31/1 1956. LNSA, B 1:12, HLA. Se även: P. M. i anledning av riksskatte
nämndens skrivelse den 26 februari 1952 ang. renägarnas taxering för inkomst av renskötsel,
av lappfogde Hilding Johansson, 6/3 1952. LVA, F XIX:6, HLA; Skrivelser från lappfogde
Erik Hedbäck till Gustav Park, 25/3 1960, 6/4 1960. LNNA, B 1:27, HLA; Skrivelse från
Gustav Park till lappfogde Erik Hedbäck, 30/3 1960. LNNA, E 111:25, HLA; Skrivelse från
lappfogde Erik Malmström till Åke Sambergs, 2/1 1961. LNSA, B 1:14, HLA. För exempel
på grunderna för taxeringen av renskötseln, se: Jokkmokks taxeringsnämnders grunder för
1954 års taxering av inkomst av renskötsel, av Erik Malmström ordförande i Jokkmokks I
taxeringsdistrikt, 29/1 1954. LNÖA, E:17, HLA.
44 Beskattning av rennäringen, m. m. Promemoria upprättad inom finansdepartementet. Ds Fi
1975:5. Stockholm 1975, 43-57; Riksdagstryck 1975/76. Regeringens proposition
1975/76:107; Riksdagstryck 1976/77. Skatteutskottets betänkande 1976/77:2; Riksdagstryck
1976/77. Riksdagsskrivelse 1976/77:3; SFS 1976:927. Lag om ändring i taxeringslagen’,
Lantto, Patrik (2003). ”Att deklarera eller icke deklarera? Samerna och beskattningsfrågan
under 1900-talet”. Oknytt 24(3-4), 51-54; Thomasson (2002), 198.
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mycket viktig. Renskötarna hade ingen vetorätt i upplåtelseärenden av denna typ,
det var länsstyrelsen som enligt renbeteslagen hade att fatta det avgörande beslutet i
dessa frågor. Medlemmarna i den berörda lappbyn skulle dock höras innan beslutet
fattades, och om dessa kunde hävda att upplåtelsen medförde ”besvärande intrång”
skulle den inte tillåtas.45 Näringens intressen skulle alltså gå före och väga tyngre än
den övriga befolkningens behov av fritidsintressen och rekreation. Frågan var där
med central ur en rättighetsaspekt, de samiska rättigheterna skulle premieras före
andra intressen. Att renskötarna saknade formella rättigheter att förhindra en upp
låtelse öppnade dock upp för olika tolkningar av vad som utgjorde ett besvärande
intrång för renskötseln, och under 1950-talet kom framför allt frågan om jakt
upplåtelser att debatteras, med fokus på Laisvall.
Laisvalls jaktklubb erhöll 1952 jaktarrende på ett område inom Svaipa lappbys
betesmarker. Trots att byn hade avstyrkt upplåtelsen med hänvisning till att den
skulle innebära intrång för renskötseln, beviljades den av länsmyndigheterna med
hänvisning till behovet av rekreation och fritidssysselsättning för gruvarbetarna i
jaktklubben. Frågan återkom vid flera tillfällen när arrendet skulle förnyas och trots
fortsatta invändningar från renskötarna beviljades förlängning. Park ifrågasatte inte
gruvarbetarnas behov av rekreation, men framhöll att jakt inte var den enda lös
ningen. Genom ”anläggning av bollsparkningsplan, tävlingsbanor, slalom- och skidhoppsbanor samt skridskobana på den frusna Laisan” kunde dessa behov för gruv
arbetarna tillfredställas.46 Han såg dock mycket allvarligt på frågan eftersom den var
central för de samiska rättigheterna. Park kritiserade lappväsendet skarpt för upp
låtelsen som han menade skedde i strid med renbeteslagen, och han beskrev det hela
som en ”olaglig annektering av renbetesmarker”. Han menade att detta var ett av
flera tecken på en tendens att urholka de samiska rättigheterna och på felaktiga
grunder inskränka betesmarkerna. Att som i det här fallet låta nöjesjakt gå före ren
skötselns intressen var oacceptabelt, och Park menade att lappväsendet vikit sig för
gruvbolaget Bolidens intressen i stället för att slå vakt om renskötselns som var
myndighetens primära uppgift.47
Den problematik som här behandlades gällde långt ifrån bara Laisvall, det fanns
allt fler intressen som ville utnyttja renbetesområdet för denna typ av syften, något
som kunde medföra stor skada för näringen. Frågan diskuterades 1954 inom SSR:s
styrelse som uttalade sig för att kontrollen över upplåtelserna skulle förbli hos läns
styrelsen. I de fall då berörda renskötare avstyrkte en ansökan borde detta dock be
45 SFS 1928:309, 56 §. Se även: Vikman, Åke (1957). ”Fiske- och jakträtten i de lapska
bosättningsområdena”. Sämiid dilit. Föredrag vid Den nordiska samekonferensen, Jokkmokk,
1953 (red. Kalle Nickul, Asbjpm Nesheim & Israel Ruong). Oslo, 238-247.
46 SET 1952:3, 26; 1953:1, 8; 1953:4, 7; 1954:1, 3-5; 1954:3, 3, 8-9 (citat s. 3).
47 SET 1952:3, 26 (citat); 1952:4, 32; 1953:3, 8; 1953:4, 3-4. Även andra kritiserade upplåtelser uppmärksammades under perioden, se till exempel: Protokoll från sammanträde i Kiruna
den 6 december 1961 angående upplåtelse av område av område åt Kiruna jakt- och fiskevårdsförening. LNNA, B 1:28, HLA; SET 1954:3, 3; 1960:3-4, 36; Sf 1962:2-3, 34; 1962:910, 123; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1953, 8-10; Protokoll från
Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1954, 36-37; Protokoll från Svenska Samernas
Riksförbunds landsmöte 1960, 19-23; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds lands
möte 1961, 40-41.
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aktas och följas av länsstyrelsen, det vill säga att lappbyarna skulle ha en form av
veto mot upplåtelser som bedömdes som olämpliga.48 Park menade att det var abso
lut nödvändigt att renskötarnas åsikter i större utsträckning beaktades när det gällde
viktiga aspekter rörande renskötseln, något som dittills inte hade skett:
Enligt renbeteslagen har rensamerna inte rätt att själva bestämma och besluta i
ärenden beträffande renskötseln och härför behövliga betesmarker samt jakt och
fiske. Till namnet men ej till gagnet är de eljest fullvärdiga svenska medborgare
och äger sålunda både politisk och kommunal rösträtt men i utövningen av sitt
renskötselyrke intar de en synnerligen missgynnad ställning.49

Även frågan om upplåtelser av fiske kom att vara ett ämne till konflikter mellan SSR
och lappväsendet, och förbundet utmålade detta alltmer som ett problem för ren
skötarna genom att deras husbehovsfiske inskränktes. Vid landsmötet 1959 utspann
sig till exempel en animerad debatt i frågan mellan Israel Ruong och lappfogde
Malmström, där det tydligt framträdde att lappväsendet ställde sig avvisande till de
samiska klagomålen som lappfogden, enligt ett referat från debatten, beskrev som
årligen återkommande ’’tj at”.50

Samernas ”hörande” - en ny situation?
Diskussionen kring upplåtelser av jakt och fiske fördes av Park vidare till de i ren
beteslagen lagstadgade sammanträdena inför lappfogden, och till hur samernas
åsikter generellt inhämtades och vilken möjlighet de hade att påverka i olika frå
gor.51 Före bildandet av SSR hade samerna små möjligheter att få genomslag för
sina åsikter i olika frågor. I samband med behandlingen av 1946 års köttbesiktningskommittés betänkande rörande renslakten beskrev lappfogden Waldemar Gardham
den traditionella gången för att inhämta samernas åsikter i en fråga:
Hörandet av lapparna sker väl vanligen så att Kungl. Maj:t anmodar länsstyrelsen
att efter lapparnas hörande inkomma med yttrande. Den vägen får man både lap
parnas, lappfogdarnas och länsstyrelsernas mening, samtidigt som lapparnas

48 SET 1954:4, 2. Se även: Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1954,
17-27; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1958, 43-48, 58-61; Proto
koll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1960, 35. Länsstyrelsen i Norrbotten
menade dock att samernas medbestämmanderätt i dessa frågor var väl tillgodosedd i den
gällande lagstiftningen. Se: Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen, 30/5
1958. LNNA, B 1:25, HLA.
49 SET 1955:1,2.
50 Norra Västerbotten 19/2 1959 (citat); Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds
landsmöte 1959, 15-19.
51 Park hade vid ett flertal tillfällen före 1950 kritiserat lappväsendet, inte minst myndighetens
starka ställning gentemot renskötarna, se: Lantto (2000b), 136-143, 174-188, 198-210, 233235.
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synpunkter kunna bliva prövade av lappadministrationen, innan de komma ve
derbörande i Stockholm till handa.52

Just den aspekten att samernas åsikter ”prövades” av lappväsendet innan de vidare
befordrades till centrala myndigheter gav lappfogden möjlighet att justera och tona
ner eventuella oppositionella åsikter som framfördes. Inhämtandet av samernas
åsikter i aktuella frågor skedde i regel genom att lappfogden ”hörde” medlemmarna i
en lappby vid årliga sammanträden. Dessa sammanträden, de så kallade lappfogde
sammanträdena, reglerades i 12 § i renbeteslagen:
Med lappby skall minst en gång om året, å tid som för lappbyn är lämplig, efter
Konungens befallningshavandes förordnande hållas sammanträde inför lappfogde
eller landsfiskal.
Över ärenden, som å sammanträde behandlas, skall föras protokoll av den, in
för vilken sammanträdet hålles.53

Detta förfarande hade flera betänkliga problem. För det första gavs samerna endast
möjlighet att yttra sig i de frågor som togs upp vid sammanträdena. Andra frågor
som föll utanför kom många gånger till samernas kännedom först efter det att åt
gärder var beslutade. För det andra gavs samerna ingen tid att förbereda sig och
diskutera frågorna sinsemellan. De fick endast en viss kortfattad information vid
mötet och förväntades därefter omedelbart ta ställning till de många gånger kompli
cerade ämnen som avhandlades. Genom att frågorna endast behandlades vid de olika
lokala lappby sammanträdena gavs samerna heller inte möjligheten att diskutera
frågan med samer från andra byar och områden. För det tredje innebar lappfogdens
dominerande position vid dessa möten att denne kunde förhindra avvikande åsikter
eller protester från att framkomma, och genom att lappfogden även var den som
skulle vidarebefordra samernas yttranden till centrala myndigheter kunde han gallra
bland de synpunkter som hade förts fram. För det fjärde var det endast de renskötande samerna som ”hördes”, de icke renskötande samerna stod helt utanför
denna process även om också de i vissa fall påverkades av besluten.
Under undersökningsperioden ifrågasattes värdet av lappfogdesammanträdena
och vilket värde de uttalanden som där gjordes egentligen hade. Park framhöll att
dessa sammanträden hade allvarliga brister ur en demokratisk synvinkel. Mötena
leddes av lappfogden och det var också han som förde protokollet. Någon rätt att
granska och justera protokollen hade inte renskötarna, vilket kunde leda till att de
åsikter och beslut som nedtecknades i protokollet hade en annan innebörd än vad
som avsetts under mötet. Trots detta fick protokollet sedan stå som redovisning för
52 Odaterad skrivelse från lappfogde Waldemar Gardham till revisionssekreterare Gösta
Schirén, troligen skriven i december 1947. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 28/4
1950, nr 60, RA.
53 SFS 1928:309, 12 §. Se även: Resolution av länsstyrelsen i Norrbotten med utfärdande av
byordning för Vittangi skogslappby, 29/6 1946, 13 §. LNNA, F XI:6, HLA
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samernas åsikter, något som enligt Park med all önskvärd tydlighet visade att samerna fortfarande ansågs vara andra klassens medborgare som inte gavs möjligheter
att på rättvisa villkor vara med och fatta beslut som berörde dem. All befogenhet låg
hos lappväsendet och länsstyrelsen och det fanns därigenom en stor risk för att ren
skötarnas åsikter åsidosattes. Han ansåg att detta ”medeltida sätt vid lappväsendets
underhandlingar med renägarna” berodde på det patriarkala synsätt gentemot samerna som genomsyrade renbeteslagen.54 Det var därför nödvändigt att förändra
både lagstiftningen och hur lapptjänstemännen agerade.
De bristande demokratiska arbetsformerna vid lappfogdesammanträdena kom ti
digt att uppmärksammas inom SSR, och successivt skärptes kraven på en förändring
på detta område. Redan 1951 krävde förbundet att föredragningslistor skulle sändas
ut inför mötena, för att möjliggöra för by medlemmarna att hinna förbereda de frågor
som skulle diskuteras, liksom att avskrifter av protokollen skulle sändas ut till byn
efter mötena. Frågan återkom vid flera tillfällen, med förnyade krav i samma rikt
ning från förbundet. Landsmötet beslöt 1955 att hos regeringsrätten kräva att 12 §
skulle ges ett tillägg där det föreskrevs att lappbyn skulle utse justeringsmän som
hade till uppgift att granska och justera protokollen. SSR återkom i frågan 1960,
men beslutade då att vända sig direkt till de berörda länsstyrelserna med kravet att
protokollen från lappfogdesammanträdena skulle delges bymedlemmarna för
justering. Två år senare utvidgade och preciserade förbundet sina krav ytterligare,
till att inte bara omfatta beredning av ärenden och justering av protokollen utan att
bymedlemmarna även skulle få utse ordföranden vid sammanträdena.55 Därmed
ifrågasattes nu lappfogdens samtliga roller vid dessa sammanträden. De krav SSR
framförde rörande lappfogdesammanträdena tillmötesgicks, trots vissa invändningar,
successivt av länsmyndigheterna under perioden.56

54 SET 1954:2, 2 (citat); 1955:1, 2; 1959:5, 38.
55 Avskrift av skrivelse från Svenska Samernas Riksförbund till länsstyrelsen i Norrbotten,
17/5 1962. LNNA, E 111:27, HLA; Östersunds-Posten 30/3 1962; Protokoll från Svenska
Samernas Riksförbunds landsmöte 1951, 51; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds
landsmöte 1954, 22; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1955, 14;
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1960, 33; Protokoll från Svenska
Samernas Riksförbunds landsmöte 1962, 5-7. Se även: Protokoll från Svenska Samernas
Riksförbunds landsmöte i Gällivare 27februari—1 mars 1963, 12-13.
56 Yttrande av lappfogdarna i Norrbotten, 2/1 1952, noterat på skrivelse från Gustav Park till
länsstyrelsen. NLL, D I b:37, HLA; Avskrift av skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till
Gustav Park, 22/1 1952. LNSA, E:5, HLA; Skrivelse från lappfogde Hilding Johansson till
länsstyrelsen i Västerbotten, 11/3 1952. LVA, B 1:35, HLA; Skrivelse från lappfogde Hilding
Ritzén till fullmäktige i lappbyarna (i Västerbotten), 29/6 1962. LVA, B 1:41, HLA; Protokoll
fört vid överläggningar i Skellefteå den 30 och 31 augusti 1962 mellan befattningshavare vid
lappväsendet. LNNA, E 111:27, HLA; Skrivelse från assistent Iwan Lundberg till länsstyrelsen
i Jämtland, 17/6 1963. LJA, B 1:34, ÖLA; P.M. angående SSR:s skrivelse till Konungen den 4
oktober 1963 om åtgärder för rennäringens främjande med tillhörande handlingar, av assistent
Iwan Lundberg, 12/11 1963. LJA, B 1:34, ÖLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Västerbotten till
regeringen, 3/12 1963, 2-3. LNSA, E:10, HLA; Sf 1962:6-7, 104; Protokoll från Svenska
Samernas Riksförbunds landsmöte 1951,51.
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Vid sidan av lappfogdesammanträden hade samernas möjligheter att göra sina
röster hörda i samband med utredningar och andra beslutsprocesser ökat under peri
oden, och samerna initierade dessutom diskussioner på en rad olika områden. Israel
Ruong såg riksdagsbesluten 1962 rörande nomadskolan och rennäringen som ett
tecken på en positiv förändring på detta område. Han framhöll dock samtidigt att det
fortfarande i stor utsträckning var så att ”samerna hörs och myndigheterna be
stämmer”. Samernas åsikter hade förts fram genom lapptjänstemännen, något som
innebar en filtrering av uttalandena, men Ruong såg nu en förändring i positiv rikt
ning på detta område. Han menade att SSR:s inträde på den samepolitiska arenan var
en starkt bidragande orsak till utvecklingen.57 Den optimistiska syn Ruong här gav
prov på, skulle dock visa sig vara förhastad. Riksdagsbesluten 1962 innebar inget
reellt genombrott för samernas möjligheter att genom förbundet få gehör för sina
åsikter och hävda sina rättigheter, något han besviket konstaterade några år senare.58
Den statliga förvaltningen av samefrågan baserades även fortsättningsvis på ett för
myndarskap över samerna, där samerna hördes men inte kom till tals. Fae Louise
Korsmo konstaterar också detta i sin avhandling: “The Saami [...] participate on
commissions and have numerous opportunities to comment on proposed legislation.
But that does not mean that their input becomes policy.”59

Den övervakande myndigheten granskas
Allt fler aspekter av lappväsendets verksamhet började uppmärksammas och ifråga
sättas under undersökningsperioden. Tjänstetillsättningar inom myndigheten var en
sådan fråga. Vid tillsättandet av nya tjänster inom lappväsendet hade länsstyrelsen, i
samråd med lappfogdarna, tidigare obehindrat kunnat förorda den av de sökande
som ansågs mest lämplig, och vad gällde lappfogdeassistenter och tillsynsmän var
det dessutom länsstyrelsen som tillsatte tjänsterna. Samer hade länge inte ansetts
uppfylla de krav som ställdes på innehavaren av en högre position inom lapp
väsendet, bland annat eftersom de inte ansågs ha den objektivitet som krävdes. Ingen
same hade därför utsetts till lappfogde, och endast i ett fåtal fall hade samer kommit
ifråga som lapptillsynsman.60 Under efterkrigstiden beskrevs möjligheterna för sa
mer att kunna få tjänster inom lappväsendet på ett helt annat sätt. Nu framhölls det
från lappväsendets sida att det vore en fördel om fler samer arbetade inom lapp
väsendet, men att så få gjorde det berodde till största delen på att de saknade den
utbildning, erfarenhet och kompetens som krävdes för tjänsterna.61

57 Ruong (1963b), 88-89 (citat s. 89).
58 Ruong, Israel (1971). ”Förhållandet mellan samerna och staten”. Samer i Lunds Konsthall.
Lund: Lunds Konsthall, 11.
59 Korsmo, 9.
60 Lantto (2000b), 55-56. När Torkel Tomasson 1916 sökte en lappfogdetjänst i Norrbotten
avslogs detta, bland annat med hänvisning till att hans samiska härstamning medförde att han
inte opartiskt skulle kunna hantera förhållandet mellan renskötarna och de bofasta.
61 Skrivelse från lappfogde Bror Ejdemo till Gudrun Couturier, 30/8 1960. LJA, B 1:30, ÖLA.
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SSR hade 1953 framfört krav på att samer, om de var kvalificerade, i första hand
skulle komma ifråga när lapptillsynsmannatjänster skulle tillsättas.62 Detta väckte
föga uppmärksamhet vid denna tidpunkt, men några år senare blev frågan mer aktu
ell. Principerna vid tillsättandet av tjänster inom lappväsendet, vilka möjligheter
samer hade att erhålla sådana tjänster och hur deras meriter från aktivt renskötsel
arbete bedömdes i förhållande till mer formella meriter kom upp till diskussion
1956. Den konkreta frågan rörde tillsättandet av en tillsynsman i Arjeplog, inom
Norrbottens södra lappfogdedistrikt, där Gustav Park ställde sig kritisk till hur för
farandet hade skett. Av totalt femton sökande till tjänsten var sju samer och han
menade att flera av dem var mer kompetenta än den icke-samiske sökande som
tillsatts. Inte minst borde deras kunskaper i samiska och rörande renskötseln samt
kännedom om renmärken ha betraktats som en merit av länsstyrelsen, något som
dock inte hade skett. På SSR:s vägnar överklagade Park därför tillsättandet av
tjänsten och förordade vissa av de samiska sökandena i stället. Han menade att det
tycktes vara uppenbart att lappfogde Malmström, som var den som hade förespråkat
den sökande som länsstyrelsen hade förordat, ansåg ”samisk härkomst vara ett av
görande hinder för en även eljest i alla avseenden kompetent sökande att kunna få en
ifrågavarande tjänst”. Detta trots att de två lapptillsynsmän som dittills hade tjänst
gjort i det södra lappfogdedistriktet hade varit samer. Även på andra punkter utsattes
Malmström för hård kritik. Park krävde att lapptillsynsmän som tillsattes i möjli
gaste mån borde vara samer, eftersom tjänsteinnehavarna då kunde förväntas ha de
erforderliga kunskaperna och ett stort engagemang och intresse i den så hotade sa
miska huvudnäringen renskötseln.63
Lappfogde Malmström besvarade Parks kritik och framhöll att eftersom arbetet
inom lappväsendet var krävande och växlande var det svårt att fastställa definitiva
kompetenskrav för sökande till dessa tjänster. Erfarenhet från tillfällig tjänstgöring
inom lappväsendet var därför en viktig merit, och den sökande som hade förordats
till tjänsten var den ende som hade sådana erfarenheter. Som svar på kritiken
rörande hur de samiska sökandenas meriter hade bedömts framhöll lappfogden att
denna bottnade i en missuppfattning rörande lapptillsynsmännens ställning i förvalt
ningen. Dessa hade inte enbart att ”befatta sig med lappar och renar” utan skulle
även vara verksamma inom andra fält. Det var därför ingen nödvändighet att de
rekryterades bland de renskötande samerna, utan det kunde till och med vara en
fördel om de ”icke har sina intressen ensidigt förankrade i renskötseln”. Hade de det
kunde detta enligt Malmström försvåra tillsynsmannens förmåga att vara opartisk

62 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1953, 17-19. Se även: Protokoll
från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1954, 27-28.
63 Skrivelser från Gustav Park till regeringen, 28/5 1956, 11/10 1956 (citat), 19/12 1956.
Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 10/1 1957, nr 31, RA; Utdrag av protokoll, fört
vid sammanträde med styrelsen för Svenska Samernas Riksförbund, 27/9 1956. Jordbruks
departementets arkiv, konseljakter 10/1 1957, nr 31, RA; Skrivelse från Gustav Park till
kanslirådet Allan Tigerschiöld, 9/11 1956. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 10/1
1957, nr 31, RA; SET 1956:2, 2-3; 1956:3, 5. Se även: Erinringar om den förste lapptillsyningsmannen i Arjeplog och reflexioner med anledning därav, av Lars Rensund, 22/10
1956. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 10/1 1957, nr 31, RA.
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när han hanterade relationen mellan de bofasta och samerna, inte minst om denne
hade släktingar inom renskötargruppen. Detta var enligt lappfogden också en syn
punkt som framkom från ”ansvarskännande renskötarhåll”. Med anledning av den
kritik som hade framförts mot den person som erhållit tjänsten framhöll Malmström
att denna tycktes bottna i ett ”känslomässigt rastänkande”, något som inte fick styra
tillsättningen av tjänsten. Parks anmärkningar avfärdades som subjektiva och ogrun
dade.64 Än en gång framskymtade därmed de åsikter som tidigare framförts inom
länsmyndigheterna, att samer inte i samma utsträckning som övrig befolkning för
mådde att förhålla sig opartiska, något som lyftes fram som en grundförutsättning
för att på ett tillfredsställande sätt kunna tjänstgöra inom lappväsendet. Resonemang
som enligt lappfogden bottnade i ett rastänkande, bemöttes således med argument
som utgick från just ett rastänkande.
När Park hade trätt tillbaka som redaktör och ordförande tonades kritiken ner nå
got. Lars Thomasson tog 1960 upp frågan om tjänstetillsättningar på ett mer gene
rellt plan, när han efterlyste formella krav för tjänsterna inom lappväsendet. En viss
praxis hade förvisso etablerats, men genom att uttalade kriterier saknades var det
svårt för någon som ville söka sig till lappväsendet att förbereda och meritera sig för
dessa tjänster. Han framhöll att det var svårt att specificera formella krav på grund
av tjänsternas karaktär, inte minst vad gällde lapptillsynsmannapositionen, men
Thomasson menade ändå att någon form av anvisningar vore värdefullt. Därigenom
kunde den mest meriterade och lämplige personen tillsättas. Detta skulle enligt ho
nom även förhindra den felaktiga åsikten att samisk härstamning skulle vara ett
hinder för att erhålla tjänst inom lappväsendet, en uppfattning som troligen upp
kommit på grund av att många samer inte kommit ifråga för tjänster på grund av att
de saknat formella meriter.65
Thomasson hade rätt i att det saknades formella hinder för samer att komma
ifråga för tjänster inom lappväsendet, men åtminstone fram till och med 1930-talet
hade det funnits en tydlig skepsis mot samernas kompetens baserad just på deras
samiska härstamning och på tvivel rörande deras objektivitet. I det ovan relaterade
fallet rörande lapptillsynsmannatjänsten i Arjeplog framträdde det dessutom att
argumentation utifrån dessa linjer fortfarande kunde komma till uttryck i samband
med tjänstetillsättningar inom lappväsendet. Även på 1960-talet finns det antyd
ningar till detta, något som framträdde i ärendet rörande Axel Rydberg, same med
agronomutbildning. Han erhöll 1961 en tjänst som extra lappfogdeassistent i Väster
64 Skrivelser från lappfogde Erik Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 7/3 1956, 30/6
1956 (citat), 19/11 1956. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 10/1 1957, nr 31, RA.
Se även: Skrivelse från landshövdingen i Norrbotten till Karin Stenberg, 22/5 1956. LNSA,
E:7, HLA; Skrivelser från länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen, 20/9 1956, 10/12 1956.
Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 10/1 1957, nr 31, RA; Avskrift av Kungl. Majits
resolution över besvär över beslutet i fråga om tillsättandet av befattning som lapptillsynsman
i lönegrad Ce 14 vid lappväsendet inom Norrbottens län, 10/1 1957. LNSA, E:7, HLA.
65 SET 1960:8-9, 120-121; 1960:10-11, 159. Frågan togs även upp inom SSR, se: Protokoll
från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1962, 60, 62. För en översikt över vilka
meriter som ansågs önskvärda för lappväsendets tjänsteinnehavare under perioden, se: Lapp
väsendet och dess arbetsuppgifter, odaterat manuskript till föredrag vid ordningsmannakursen
den 1-6/6 1959, av lappfogde Bror Ejdemo. YK 1774:2, RA.
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botten, men först efter överklagande av tjänstetillsättningen. När den ordinarie lappfogdeassistenttjänsten utlystes senare under året sökte Rydberg denna, men även
denna gång förordade länsstyrelsen en annan sökande. Återigen överklagade han,
men trots kritik från kammarkollegiet av länsstyrelsens tjänstgöringsbetyg för Ryd
berg ändrades inte beslutet. I stället sökte och fick han tjänsten som lappfogde
assistent i Norrbotten 1962. Länsstyrelsens behandling av Rydberg föranledde kritik
i Samefolket. När ärendet kommenterades poängterades i första hand vilken tillgång
hans utbildning som agronom borde utgöra för lappväsendet, men efter Rydbergs
överflyttning till Norrbotten framhölls det att det fanns ett utslag av etnocentrism i
hur han och hans meriter hade bedömts av länsstyrelsen i Västerbotten.66 Samiskt
påbrå kunde således fortfarande utgöra ett hinder för tjänstgöring inom lapp
väsendet.
Även andra tjänstetillsättningar, helt utan samiska sökanden, ägnades uppmärk
samhet, men problematiken låg då på ett annat plan. Länsstyrelsen i Norrbotten
ansökte 1959 om medel för att tillsätta en fjärde lappfogde i länet från och med
budgetåret 1960/61 med hänvisning till den ökande arbetsbördan för lappfogdarna
till följd av vattenregleringsfrågorna. Jordbruksministern avslog ansökan, men året
därpå återkom länsstyrelsen i frågan och från budgetåret 1961/62 inrättades en extra
lappfogdetjänst som framför allt skulle inriktas på utredningar rörande vatten
regleringsfrågor i Norrbotten och Västerbotten. Tjänsten finansierades med särskilda
regleringsmedel, medel som hade betalats in som ersättning för den tredje Suorvaregleringen.67 I en kritisk ledare i Samefolket bestred Ruong behovet av ytterligare
en lappfogde. En utökning av antalet lappfogdetjänster gick i motsatt riktning mot
den linje som utpekats i renutredningens betänkande, det vill säga ökat självstyre för
lappbyarna och en minskad myndighetskontroll över näringen. Trots detta tilläts
lappväsendet växa sig starkare för varje år, något som var ett steg i fel riktning för
den svenska samepolitiken. Att länsstyrelsen i Norrbotten trots allt lyckats få igenom
en förstärkning av lappväsendet tydliggjorde enligt Ruong de paternalistiska dragen
i renbeteslagen, något som kunde ställas mot de dittills misslyckade samiska för
söken att erhålla medel för anställandet av en samisk ombudsman. Han ansåg därför
att det nu var på tiden att den svenska samepolitiken förändrades: ”Samerna har för
66 5/1961:4-5, 96; 1962:1,7; 1962:7, 82-83.
67 Skrivelse från lappfogde Erik Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 19/8 1959. LNSA,
B 1:13, HLA; Skrivelse från lappfogde Erik Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 26/7
1960. LNSA, B 1:14, HLA; Avskrift av skrivelser från jordbruksdepartementet till stats
kontoret, 16/8 1961, 6/9 1962. LNNA, E I: lb, HLA; Utdrag av protokoll, hållet inför läns
styrelsen i Norrbottens län, 21/9 1961, 2/10 1961. LNNA, E 111:26, HLA; Utdrag av protokoll,
hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 26/9 1962. LNNA, E 111:27, HLA; Riksdagstryck
1960. Kungl. Maj:ts proposition nr 1:11, punkt 153; Riksdagstryck 1960. Motioner i Andra
kammaren, nr 288; Riksdagstryck 1960. Motioner i Första kammaren, nr 217; Riksdagstryck
1960. Jordbruksutskottets utlåtande nr 1, punkt 113; Riksdagstryck 1960. Riksdagens skri
velse nr 9; Riksdagstryck 1961. Kungl. Maj:ts proposition nr 1:11, punkt 154; Riksdagstryck
1961. Motioner i Andra kammaren, nr 106; Riksdagstryck 1961. Jordbruksutskottets utlåtande
nr 1, punkt 121; Riksdagstryck 1961. Riksdagens skrivelse nr 9; Riksdagstryck 1963. Kungl.
Maj:ts proposition nr 1:11, punkt 140; Riksdagstryck 1963. Jordbruksutskottets utlåtande nr 1,
punkt 134; Riksdagstryck 1963. Riksdagens skrivelse nr 9.
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övrigt länge nog lytt under ett auktoritärt system, som illa passar in i svensk demo
krati.”68
I början på 1960-talet började även innehållet i lapptjänstemännens instruktioner
att uppmärksammas. I en ledare i Samefolket 1961 framhölls att kontrollaspekten
över renskötseln var tydligt framträdande i instruktionerna för både lappfogdarna
och lapptillsynsmännen, något som skulle vara otänkbart inom andra yrkesgrenar.
Ordningsmannens position var genom dessa helt ohållbar, trots att han var för
troendevald av renskötarna inom byn var han helt underställd lapptjänstemännen.
Därför krävdes en ändring av instruktionerna, där övervakningen av renskötseln
tonades ner i enlighet med renutredningens förslag och mer inriktades på en stöd
jande funktion i förhållande till näringen.69 Trots den samiska kritiken genomfördes
inga förändringar under perioden, de ursprungliga instruktionerna för lappfogdarna
och för lapptillsynsmännen, från 1938 respektive 1949, kvarstod relativt oförändrade
fram till avvecklandet av lappväsendet 1971.70
Också de skyldigheter lapptjänstemännen hade enligt sina instruktioner kom upp
till diskussion, och det var lappfogdarnas årsberättelser som då stod i fokus. Enligt
instruktionen var lappfogdarna skyldiga att årligen avge en berättelse över sin verk
samhet till länsstyrelsen.71 Under lappväsendets första decennier hade dessa års
berättelser inkommit regelbundet, men successivt började lappfogdarna i de olika
distrikten att upphöra med detta vilket Lars Thomasson kritiserade 1962. Genom att
lappfogdarna försummade denna skyldighet gick allmänheten miste om en god källa
till insyn i lappfogdarnas verksamhet, något som även bröt mot offentlighets
principen.72 Frågan togs samma år upp av den nyligen inrättade rennäringsnämnden
och under 1960-talet började lappfogdarna återigen avge årsberättelser regel
bundet.73
68 5/1961:2-3, 42 (citat); 1961:8-9, 143; 1961:10-11, 145-146; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1961, Bilaga 9a, 2-4. Se även: Uppsala Nya Tidning 23/2 1961;
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte i Östersund 11—13 mars 1964, 5861.
69 Sf 1961:8-9, 130-131. Se även Sf 1962:2-3, 18-19; 1962:4-5, 60; Protokoll från Svenska
Samernas Riksförbunds landsmöte 1962, 15.
70 För de aktuella instruktionerna för tjänstemännen inom lappväsendet under undersöknings
perioden, se: SFS 1938:592. Kungl. May.ts instruktion för lappfogdarna; SFS 1940:88. Kungl.
Maj:ts kungörelse angående ändrad lydelse av 13 § instruktionen för lappfogdarna den 31
augusti 1938 (nr 592); SFS 1949:692. Kungl. May.ts kungörelse om ändring i instruktionen
den 31 augusti 1938 (nr 592) för lappfogdarna; SFS 1949:693. Kungl. May.ts instruktion för
tillsynsmännen vid lappväsendet; SFS 1953:559. Kungl. May.ts kungörelse om ändrad lydelse
av 1 § instruktionen den 31 augusti 1938 (nr 592) för lappfogdarna; SFS 1955:212. Kungl.
May.ts kungörelse om ändrad lydelse av 7 § instruktionen den 31 augusti 1938 (nr 592) för
lappfogdarna; SFS 1960:147. Kungl. May.ts kungörelse om ändrad lydelse av 7 § in
struktionen den 31 augusti 1938 (nr 592) för lappfogdarna.
71 SFS 1938:592, 12 §.
72 5/1962:2-3, 20; 1962:4-5, 60-61.
73 Skrivelse frän lappfogdeassistent Iwan Lundberg till länsstyrelsen i Jämtland, 26/4 1962.
LJA, B 1:31, ÖLA; Skrivelse från konsulent Hilding Ritzén till länsstyrelsen i Västerbotten,
13/11 1962. LVA, B 1:41, HLA; Skrivelse från lappfogdarna i Norrbotten till länsstyrelsen i
Norrbotten, 21/1 1963. LNÖA, B 1:30, HLA.
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Granskningen av lappväsendets verksamhet breddades och fördjupades som sy
nes allt mer under perioden. Fler och fler aspekter av myndighetens arbete blev
föremål för genomlysning från den samiska sidan, något som påverkade verksam
heten. Lappväsendet var därför i allt högre utsträckning tvunget att ta externa hänsyn
i sitt agerande.

E tt

fö r st a steg b o r t f r å n

”f o g d e v ä l d e t ”

När regeringen 1962 lade fram sin proposition rörande rennäringens organisation,
blev även lappväsendet föremål för behandling. I propositionen förespråkades en
omorganisering av myndigheten, där arbetsuppgifterna skulle förändras från att vara
övervakande till att vara mer stödjande och rådgivande. För att spegla denna för
ändring föreslogs även en ändring av tjänstetitlarna för lapptjänstemännen, lapp
fogde, lappfogdeassistent och lapptillsynsman skulle bli konsulent, assistent respek
tive instruktör.74 I två motioner till riksdagen föreslogs dock att lappfogdetiteln
skulle bibehållas tills vidare, alternativt ändras till intendent eller länsintendent.
Även en majoritet inom jordbruksutskottet ställde sig bakom motionärernas krav och
framhöll att den i propositionen föreslagna titeln konsulent inte var lämplig och att
frågan därför borde tas under förnyat övervägande.751 den följande riksdagsdebatten
argumenterade Gunnar Lundmark för ett bibehållande av lappfogdetiteln:
Titeln lappfogde är en mycket gammal titel med gott anseende. För människorna i
de län där dessa tjänstemän förekommer, är titeln ett begrepp - man tänker var
ken på lapp eller fogde utan på den klockarfar som ordnar det mesta som rör
lappväsendet, fisket i fjällområdena m. m.76

De samiska opinionsyttringarna i frågan betraktade han med stor skepsis. I en skri
velse, undertecknad av SSR:s ordförande Israel Ruong och dess sekreterare Lars
Thomasson, hade förbundet ställt sig bakom förslaget på förändrade titlar för lapp
tjänstemännen. Lundmark förringade dock värdet av denna skrivelse. Han menade

74 Riksdagstryck 1962. Kungl. Maj:ts proposition nr 68, 60. För lappfogdarna kom dock titeln
förste konsulent att användas. Se även lappfogdeassistent Bror Ejdemos tidigare omnämnda
utredning rörande lappväsendet: Lappväsendet, av lappfogdeassistent Bror Ejdemo, augusti
1958. LNSA, E:8, HLA.
75 Riksdagstryck 1962. Motioner i Första kammaren, nr 621; Riksdagstryck 1962. Motioner i
Andra kammaren, nr 744; Riksdagstryck 1962. Jordbruksutskottets utlåtande nr 13. Läns
myndigheterna i Norrbotten var inblandade i tillkomsten av motionerna, men hade då endast
ifrågasatt lämpligheten av konsulent som titel för lappfogdarna och inte förespråkat bibehål
landet av den gamla benämningen. Se: Skrivelse från lappfogde Erik Hedbäck till Israel
Ruong, 13/5 1962. LNNA, B 1:29, HLA; Protokoll fört vid överläggningar i Skellefteå den 30
och 31 augusti 1962 mellan befattningshavare vid lappväsendet. LNNA, E 111:27, HLA.
76 Riksdagstryck 1962. Riksdagens protokoll, Andra kammaren nr 19, 157.
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att en nomadskolinspektör och en adjunkt knappast representerade samerna i denna
fråga, utan att det snarast rörde sig om ”akademiskt snobberi” från ”sameakademikerna i Uppsala”.77 Jordbruksminister Holmqvist försvarade dock sin och
regeringens ståndpunkt:
Lappfogdarnas arbetsuppgifter har faktiskt förändrats [...]. Avsikten är att de
mera skall bistå med råd och mindre övervaka. Samerna har själva uttalat önske
mål om att få slippa benämningen lappfogde, som kan ge intryck av att de är en
minoritet i detta land, som står under speciell uppsikt av ett fogdevälde. Jag har
funnit denna synpunkt rimlig, och eftersom vi också i sak har ändrat arbets
uppgifterna, bör detta markeras i benämningen på vederbörande tjänstemän.78

Lundmarks uttalande kritiserades i Samefolket där det framhölls att Ruong och
Thomasson hade agerat på förbundets uppdrag. Att försöka förringa och ifrågasätta
värdet av SSR:s uttalade mening var därför att bortse från vedertagna demokratiska
beslutsformer. Titlarna på lapptjänstemännen var förvisso inte den viktigaste frågan,
men den var ett första steg mot en förändring av myndighetens verksamhet där även
förändrade instruktioner snart borde följa.79
Trots den kritik som hade framförts i frågan beslutade riksdagen i enlighet med
propositionens förslag, med en omorganisation av lappväsendet och en förändring
av lapptjänstemännens titlar som följd. Även själva benämningen lappväsendet kom
att betraktas som otidsenlig och ersattes i olika sammanhang, bland annat av rennäringsnämnden, med termen rendriftsväsendet, även om någon officiell namn
ändring på myndigheten inte skedde. Rennäringsnämndens motivering till den för
ändrade terminologin speglade betydelsen av namnfrågan och de negativa konnotationerna som fanns till den äldre benämningen: ”Namnet på ett folkslag bör icke
användas som beteckning på en myndighets verksamhetsområde. Det måste anses
kränkande för samerna att så sker.”80
Genom reformen övertog lantbruksstyrelsen det centrala ansvaret för frågor
rörande rennäringen och blev därmed formellt huvudman för lappväsendet. Myndig
heten förblev dock inom länsstyrelsens organisation och i praktiken förändrades
därför inte lapptjänstemännens dagliga arbete.81 Trots omorganiseringen och målet
att förändra myndighetens arbetsuppgifter förändrades inte instruktionerna för lapp
fogdarna eller lapptillsynsmännen, något som troligen bidrog till att upplevelsen av

77 Riksdagstryck 1962. Riksdagens protokoll, Andra kammaren nr 19, 157-158.
78 Ibid., 158. Se även: Riksdagstryck 1962. Riksdagens protokoll, Första kammaren nr 19, 83;
Sjölin (2002), 62-63.
79 5/1962:4-5, 47, 60; 1962:6-7, 78-80; 2001:1, 15; Thomasson (2000a), 19.
80 Protokoll, hållet vid sammanträde med rennäringsnämnden, 19/12 1962. LJA, E 11:37,
ÖLA.
81 Avskrift av skrivelse från jordbruksdepartementet till lantbruksstyrelsen och statskontoret,
6/6 1962. LNSA, F XI: 1, HLA. Se även: VPM angående vissa lappväsendets förhållanden, av
förste konsulent Erik Hedbäck, 25/10 1962. LNNA, B 1:29, HLA; VPM angående vissa lapp
väsendets förhållanden, av konsulent Per Lithander, 22/2 1963. LNSA, F XI: 1, HLA.
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lappväsendet som en övervakande myndighet fortsatte att leva kvar.82 Lars
Thomasson menar att trots att lapptjänstemännens arbetsuppgifter formellt förändra
des påverkades i praktiken inte deras maktställning:
Samerna saknade självbestämmanderätt i de mest elementära frågor. Den statliga
tjänstemannahierarkin med lappfogdar och lapptillsyningsmän, som skulle se till
att samerna skötte sina renar på ett riktigt sätt, var ännu orubbad under hela 1960talet, även om en viss ändring i tjänstemannaåliggandena kom till stånd. Från det
mera polisiära till det mera rådgivande.83

Att skillnaderna i praktiken visade sig bli begränsade medförde att kritiken mot
lappväsendet inte avtog vid undersökningsperiodens slut. En viss frustration över
situationen tycktes göra sig gällande, vilket framskymtade i Samefolket. Både som
förbundsordförande och redaktör bemödade sig Ruong om att ha en mer diplomatisk
framtoning än sin företrädare Gustav Park, han betonade sin vilja till samarbete
mellan SSR och lappväsendet och strävade dessutom efter att undvika onödigt hårda
formuleringar i Samefolket rörande myndighetens arbete.84 Trots detta framfördes
mycket skarp och närmast frän kritik mot lappväsendet i den första ledaren i Same
folket 1963:
I en sameby råder icke demokratisk ordning. Dess årssammanträde, där de vikti
gaste frågorna måste avgöras, måste enligt lag hållas inför lappfogde eller lands
fiskal. Bestämmelsen tillhör 1800-talets överhets samhälle. I praktiken behärskar
fogden-konsulenten beredningsmakten, ordförandemakten, sekreterarmakten och
beträffande större arbeten penningmakten och den verkställande makten. Det är
nedtryckningen av samerna under 1800-talet som fortfarande lever.85

Slagordet för det fortsatta arbetet på det här området var därför givet: ”Bort med
fogdemakt! Bort med 1800-talet!”86
Trots att länsmyndigheterna i de tre länen själva, i sina remissyttranden över ren
utredningens betänkande, hade förespråkat att myndighetskontrollen över samerna
och renskötseln borde minska, bestreds anklagelserna om fogdemakt och myndighetsövervakning bestämt. Länsstyrelsen i Jämtland framhöll att lappväsendet i länet
var ett beredande organ i samefrågor och att verksamheten var inriktad på ”råd
givning och upplysning”. Lapptjänstemännen beskrevs som välvilligt inställda till

82 En reviderad instruktion för förste konsulenterna utfärdades 1965, men till innehållet var
den i stor utsträckning densamma som lappfogdeinstruktionen från 1938. Se: SFS 1938:592;
SFS 1965:807. Kungl. May.ts kungörelse om ändring i instruktionen den 31 augusti 1938 (nr
592) för lappfogdarna.
83 Thomasson (2000a), 20.
84 Skrivelse från Israel Ruong till lappfogde Erik Hedbäck, 10/1 1962. LNNA, E 111:27, HLA.
85 5/1963:1, 2.
86 Ibid., 5.
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samerna och de arbetade just i den riktning som SSR förespråkade, det vill säga att
öka lappbyarnas självbestämmande. Detta positiva arbete hade lapptjänstemännen i
länet bedrivit under flera års tid med positiva resultat som följd.87 Även länsstyrelsen
i Norrbotten kritiserade det skärpta tonläget från SSR:s sida, och framhöll att detta
kunde skada ”det samarbete och samförstånd med samernas företrädare, som läns
styrelsen alltid vinnlägger sig om att uppnå”. De krav som fördes fram av ”vissa
företrädare för samerna” beskrevs som ”i hög grad onyanserade”, och förbundet
anklagades även för ”grundlösa anmärkningar” mot de myndigheter som var ansva
riga för samefrågorna.88 Inte heller länsstyrelsen i Västerbotten hade någon förstå
else för de anklagelser som riktades mot lappväsendet. Renskötarna stod enligt läns
styrelsen inte under starkare övervakning än andra yrkesgrupper, det hela rörde sig
helt enkelt om en tillsyn över att gällande lagar och förordningar följdes. Något
fogdevälde var det däremot inte tal om.89 Även lappfogdarna i Norrbotten reagerade
kraftigt mot denna typ av uttalanden:
[Rjörande den kritik och de klagomål som riktats mot lappväsendets befattnings
havare här i länet, anser vi det i hög grad beklagligt, att dessa - på sätt som skett
- blivit föremål för nedsättande uttalanden [...]. Vi måste bestämt protestera mot
detta sätt att misstänkliggöra och nedvärdera vår verksamhet i lappväsendets
tjänst. Befattningshavarna kan ju rimligen icke ha några egna intressen vid hand
läggningen av ärenden rörande samer och renskötsel utan tvärtom har de på allt
sätt sökt skydda och bevaka samernas och näringens intressen.90

Lappfogdarna arbetade enligt egen utsago för samerna och i enlighet med de lagar
och förordningar de hade att rätta sig efter och försökte på alla sätt stötta samerna i
arbetet med att utveckla renskötseln, någon förmyndarverksamhet rörde det sig inte
om. I själva verket gav föreskrifterna i by ordningarna redan nu de renskötande sa
merna ett långtgående självbestämmande, men lappfogdarna förespråkade trots detta
en revidering av den gällande lagstiftningen på området.91
Även från centralt håll kritiserades det skärpta tonläget. Kammarrådet Åke
Bohman kritiserade Ruong för den ovan citerade ledaren vilken beskrevs som

87 Yttrande av länsstyrelsen i Jämtland över Svenska Samernas Riksförbunds underdåniga
skrivelse angående åtgärder för rennäringens främjande, 27/11 1963. LJA, E 11:37, ÖLA.
88 Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till jordbruksdepartementet, 30/11 1963. LNSA,
E: 10, HLA.
89 Skrivelse från länsstyrelsen i Västerbotten till regeringen, 3/12 1963, 9-11. LNSA, E:10,
HLA.
90 Skrivelse från lappfogdarna i Norrbotten till länsstyrelsen i Norrbotten, 12/11 1963. LNÖA,
B 1:30, HLA.
91 Ibid. Se även: Skrivelse från Edvin Kangas och konsulenten Börje Pekkari till lands
sekreteraren L. Hultman rörande ärendet ”Är lappväsendet nödvändigt längre på det sätt det
nu fungerar”, 26/10 1963. LNSA, F XI: 1, HLA.
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”missvisande och illvillig”. Bohman menade att beskrivningen av lappväsendets
arbete inte överensstämde med sanningen.92
Omorganisationen av lappväsendet 1962 kan ändå ses som ett första steg mot en
avveckling av myndigheten. När regeringen 1964 tillsatte en utredning som skulle se
över renbeteslagstiftningen, ingick det i dess direktiv att ta ställning till om lapp
väsendet som organisation kunde upplösas för att i stället lägga delar av myndig
hetens arbetsuppgifter på länsstyrelserna och lantbruksnämnderna. Utredningen
förordade också i sitt betänkande att lappväsendet skulle upphöra som myndighet.93
Under åren efter 1962 bedrevs en intensiv kurs- och utbildningsverksamhet för
lapptjänstemännen, där den outtalade målsättningen tycktes vara att modernisera
verksamheten i syfte att avveckla lappväsendet som separat instans och inordna dess
arbetsuppgifter inom annan myndighet. Detta steg togs fullt ut 1971 när lantbruks
nämnderna i respektive län fick ta över ansvaret för dessa frågor, och lappväsendet
lades ner.94 Den sista svenska koloniala myndigheten gick därmed till slut i graven,
och fogdeväldet med den.

92 Kopia av skrivelse från kammarrådet Åke Bohman till Israel Ruong, 8/2 1963 (felaktigt
daterad 8/2 1962). LJA, E 11:37, ÖLA. Se även: Skrivelse från Kammarkollegiet till re
geringen 28/11 1963. LJA, E 11:37, ÖLA.
93 SOU 1968:16, 36, 146-151.
94 SFS 1971:441. Kungl. Maj:ts kungörelse om upphävande av instruktionen (1938:592) för
tjänstemän vid lappväsendet; SFS 1971:442. Kungl. Maj:ts kungörelse om upphävande av
instruktionen (1949:693) för tillsynsmännen vid lappväsendet.
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8. E n o r g a n i s a t i o n f ö r a l l a s a m e r ?

Landsmötet konstaterar, att landsmötet, valda representanter för samefolket i
Sverige, talar för samerna själva och anger samernas vilja. Vad lansmötet uttalar
är alltså uttalat av samerna själva [...]. Detsamma gäller den av landsmötet valda
styrelsen, det av styrelsen valda arbetsutskottet, valda kommittéer och särskilda
valda eller befullmäktigade representanter och organ, som under ansvar handlar
mot bakgrunden av landsmötets resolutioner och beslut. I den representativa de
mokratins och rättstatens väsen ligger, att samefolkets vilja just på det nu sagda
sättet kommer till uttryck; tillfälligt sammankallade folkmöten eller tillsatta per
soner talar endast för sig själva.1

I det så kallade ”Samernas Samepolitiska Program” från 1968, SSR:s yttrande över
1964 års rennäringssakkunnigas betänkande, ges tydligt uttryck för aspirationen att
förbundet förde samernas talan. Under undersökningsperioden hade detta inte ut
tryckts lika explicit, men det framgår ändå klart att SSR betraktade sig som en legi
tim representant för samerna i Sverige, för hela den samiska gruppen. Förbundets
röst var också samernas röst. Bildandet av SSR och det lyckosamma arbetet med att
hålla igång verksamheten, trots de allvarliga ekonomiska problemen, var en stor
framgång. Samerna hade slutligen lyckats skapa och etablera en riksorganisation
som kunde agera för att tillvarata gruppens intressen. Förbundets uppbyggnad och
den inriktning på arbetet som organisationen hade var dock inte oproblematisk,
något som successivt började framskymta.
Två linjer kan sägas ha varit centrala i SSR:s arbete under undersöknings
perioden: representativitet och enighet. Att bli ifrågasatt för bristande representati
vitet var något som ledande företrädare för urbefolkningar i många länder hade råkat
ut för.2 Även samerna i Sverige hade haft liknande erfarenheter under den första
halvan av 1900-talet. De åsikter och krav som fördes fram av samiska ledare ifråga
sattes och ansågs inte vara representativa för samerna som grupp. Elsa Laula, Torkel
Tomasson och Gustav Park var de samiska företrädare som framför allt hade utsatts
för denna form av ifrågasättande. Från statsmakterna krävdes i princip att de ledande
sameföreträdarna skulle ha ett enhälligt stöd från samerna bakom sig, uttryck för
skilda åsikter inom samegruppen utnyttjades för att ifrågasätta representativiteten i
de krav som framfördes av sameledarna. Dessutom krävdes att de samiska företrä
darna skulle vara representativa för samerna utifrån den officiella definitionen av
gruppen, det vill säga att de skulle företräda de renskötande samernas åsikter.3 Att
1 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds Urtima landsmöte i Östersund den 3—5
oktober 1968jämte samernas samepolitiska program. Umeå: Svenska Samernas Riksförbund,
1969, Bilaga 2, 7. Lars Thomasson menar att benämningen på SSR:s yttrande var olämpligt
eftersom den gjorde anspråk på att tala för alla samer, vilket endast bidrog till att fördjupa
skiljelinjerna mellan SSR och samiska grupper utanför förbundet. Se: *5^2001:12, 23-24.
2 Weaver (1985), 118.
3 Lantto (2000b), passim.
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framföra krav rörande de icke renskötande samerna helt frikopplat från närings
frågan var därför inte möjligt inom politikområdet.
Flera av de mer tongivande tidiga sameledarna var inte renskötare och passade
därmed inte in i bilden av det samiska, de uppfyllde inte kriterierna för att vara sa
nier, det vill säga renskötare och nomad. Samer som hade utbildat sig till annat yrke
betraktades som en anomali, de sågs inte längre som samer. Därför kunde de heller
inte företräda denna grupp, det var endast en äkta same, det vill säga en renskötare,
som kunde framföra samiska åsikter. En effekt av att representativiteten hos de ti
diga sameledarna ifrågasattes var att dessa i allt större utsträckning utgick från den
officiella bilden av det samiska i sitt arbete. Renskötseln kom allt mer uttalat att stå i
fokus för samerörelsen under första halvan av 1900-talet, och blev i allt högre grad
en självklar utgångspunkt för det arbete som bedrevs och de åsikter som fördes fram.
Även när icke renskötande samers situation berördes utgick sameledarna från ren
skötseln och dess behov i sin argumentation.4 När Gunnar Lundmark i riksdags
debatten 1962 rörande lapptjänstemännens titlar ifrågasatte den skrivelse från SSR
som var undertecknad av Israel Ruong och Lars Thomasson, med motiveringen att
dessa ”sameakademikers” åsikter knappast var representativa för den samiska grup
pen, följde detta utspel därmed en tidigare traditionell linje i statsmakternas be
mötande av samiska företrädare.
Under den tidiga organiseringen saknade ledarna för samerörelsen den organisa
toriska bas och de resurser som krävdes för att kunna ta del av vilka behov och
åsikter som fanns bland samerna på en bredare bas, liksom reella möjligheter att få
ett utbrett stöd för de krav som fördes fram till statsmakterna. Dessutom strävade de
tidiga sameledarna i viss utsträckning efter att forma gruppens intressen, att öka
medvetenheten bland samerna om deras situation och få en uppslutning bakom mål
sättningen att förändra denna. De åsikter som framfördes av de samiska företrädarna
reflekterade därför med stor sannolikhet endast inställningen hos delar av den sa
miska gruppen, medan andra var relativt ointresserade av samerörelsens aktiviteter.
Genom bildandet av SSR skapades den nödvändiga organisatoriska basen för att
kunna ta del av och förmedla samiska åsikter, men fortfarande återstod arbetet med
att få samerna att sluta upp bakom förbundet och acceptera den beskrivning av situ
ationen som organisationen förde fram. Att få en bred uppslutning bakom SSR, till
och med fullständig vad gällde de renskötande samerna genom lappbyarna, var en
fråga av mycket stor betydelse för organisationen. På grund av näringens domine
rande position inom samepolitiken var stödet från renskötarna centralt om förbundet
skulle anses vara representativt. Det var även mycket betydelsefullt att få en bred
geografisk uppslutning bakom SSR, för att därigenom omfatta hela det samiska
området. Det svala intresse för samerörelsen som nordsamerna hade uppvisat fram
till 1940-talet hade till exempel länge utgjort ett vapen som lappväsendet hade an
vänt för att påvisa att de samiska ledarna inte talade för samerna, åtminstone inte för
de ”äkta” och ”genuina” samerna.
Även kravet på att förbundet skulle uppvisa en enighet utåt var framträdande
under perioden. I den tidiga samerörelsen fanns liknande tendenser, där interna kon

4 Lantto, ”Nationell symbol, etnisk markör eller utdöende näring?”.
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flikter skulle undvikas eller undertryckas. Genom dyrköpta erfarenheter hade Gustav
Park och andra ledande sameföreträdare fått lära sig att åsiktsskillnader eller kon
flikter inom samegruppen återkommande utnyttjades av lappväsendet i avsikt att
försvaga de samiska krav som framfördes. Därför fanns det redan sen tidigare en
utveckling mot att undvika konflikter, en linje som kom att följas inom SSR. I sitt
arbete strävade förbundet efter enighet, efter att uppvisa en enad front, och de flesta
besluten fattades också med enhällighet och inte genom majoritetsbeslut. Lars
Thomasson framhöll 1961 att ”förmågan till enighet är som bekant den största till
gång en organisation äger”, speciellt om denna kunde uppvisas i diskussionen kring
frågor med motstridiga intressen.5 I Norge var situationen inom Norgga Sämiid
Riikkasearvi/Norske Samers Riksförbund (NSR) liknande. I sin analys av NSR:s
tidiga verksamhet framhåller Vigdis Stordahl just behovet av att utåt uppvisa enighet
kombinerat med en lojalitet med organisationen som centrala faktorer för att förklara
varför konsensus kunde uppnås i olika frågor trots hårda debatter.6
Strävan mot enighet inom SSR innebar dock en hämsko på den interna debatten
som utarmades och begränsades, något Thomasson själv senare har framhållit som
ett problem i förbundets arbete under de tidiga åren. Han menar att målsättningen att
uppnå enighet ”kunde nog ha sitt berättigande, men ibland användes den som ett
slags tvångströja för att dämpa eller t o m tysta ner dem som hade avvikande upp
fattningar”. Enligt Thomasson var Gustav Park, genom sin starka ställning, drivande
i försöken att uppnå enighet, ibland på bekostnad av hälsosam debatt.7 Kravet på
enighet inom SSR hade således tydliga effekter på verksamheten, men effekter för
vem? Vilka samer ingick egentligen i organisationen och hur representativt var för
bundet för samerna som grupp? Vissa observationer är möjliga att göra kring dessa
frågor.

Sam erna

i

Säpm i

i centrum

Redan i inledningskapitlet konstaterades att en mycket stor grupp samer till stor del
stod utanför SSR:s verksamhet, nämligen kvinnorna. Detta var dock en fråga som
knappt berördes under perioden.8 För övriga samer kan det hävdas att förbundet
successivt blev allt mer representativt. Samtliga lappbyar var 1962 medlemmar i
SSR, samtidigt som även tretton sameföreningar från det samiska kärnområdet,
Säpmi, ingick i förbundets medlemsbas. Därigenom stod nu hela den renskötande
gruppen och även en viss andel av de icke renskötande samerna bakom SSR, vilket
gav organisationen en starkare ställning än den tidigare hade haft. Men hur stor
andel av den samiska befolkningen utgjorde medlemmarna? När det gäller denna
fråga är det svårt att göra en bedömning, dels beroende på att det inte finns några
5 5/1961:6-7, 123.
6 Stordahl (1982), 59-152.
7 Sf 2000:8, 8 (citat); 2002:3, 26. Enligt Thomasson kom kravet på konformitet inom SSR
även fortsättningsvis att vara rådande, inte minst under skattefjällsprocessen 1966-1981.
8 Se dock: SET 1960:10-11, 164.
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säkra uppgifter rörande antalet samer i Sverige vid den här tidpunkten, dels be
roende på att det heller inte finns några uppgifter rörande hur många samer som
genom lappbyarna och sameföreningarna var medlemmar i förbundet. Det går därför
endast att föra ett allmänt resonemang kring detta.
Antalet samer i Sverige uppskattades 1975 till omkring 17 000 av sameutredningen, varav 2 270-2 749, beroende på vilken definition som användes, hän
fördes till kategorin renskötande hushåll som således utgjorde ungefär 13-16 procent
av det totala antalet samer.9 År 1962 bör den renskötande befolkningens andel av
samerna ha varit något högre, troligen cirka 15-20 procent, av en befolkning som
sannolikt kan uppskattas till 15 500-16 000 personer.10 Genom att samtliga lappbyar
var medlemmar i SSR kunde hela den andelen av samerna som räknades till de ren
skötande sägas ingå i förbundets medlemsbas. I frågan om sameföreningarna är det
svårare att uppskatta hur många samer dessa representerade. Utifrån det antal ombud
de fick sända till landsmötet, där 1-50 medlemmar gav föreningen rätt att sända ett
ombud och 51-100 medlemmar två ombud, går det dock att göra en uppskattning av
det maximala antalet individer de kunde sägas företräda. De tretton sameföreningama hade till 1962 års landsmöte rätt att sända sammanlagt sexton ombud, vilket
maximalt skulle innebära att 800 personer var medlemmar i dessa organisationer.111
föreningarna ingick dock endast vuxna medlemmar, inte barn som i siffrorna som
ovan angivits för de renskötande hushållen, varför uppgifterna inte är fullt jämför
bara. Samtidigt är siffran 800 högt skattad och dessutom ingick även personer som
räknades in i den renskötande befolkningen i sameföreningarna. Siffran kan dock få
gälla som ett riktmärke för de föreningsanslutna, om än den inte kan anses vara
tillförlitlig.
Antalet samer som var medlemmar i lappbyar och sameföreningar utgjorde såle
des en relativt begränsad andel av den totala samepopulationen, och därmed tycktes
SSR:s representativitet vara bristfällig. Detta är dock endast delvis korrekt. Det är
givetvis inte realistiskt att förvänta sig att hela eller större delen av en grupp skall
vara engagerad i en organisation som företräder dess intressen. För en liten minori
tetsgrupp som samerna, med en stor geografisk spridning och med ett relativt lågt
9 SOU 1975:99, 77-89; SOU 1975:100. Samerna i Sverige. Stöd åt språk och kultur. Bilagor.
Stockholm 1975, 9-269.
10 I den undersökning Birgitta Ahlfort gjorde för nomadskolutredningens räkning 1958
beräknades den renskötande befolkningen till cirka 3 000 personer, medan den undersökning
Hannes Hyrenius 1965 gjorde för 1964 års rennäringssakkunnigas räkning kom fram till
resultatet 2 500 personer. Den stora skillnaden mellan undersökningarna berodde inte på en
stor avtappning av individer från renskötseln, utan på olika beräkningsgrunder. Se: SOU
1960:41, 165-201; SOU 1968:16, 265-294.
11 Följande sameföreningar var representerade vid landsmötet 1962, antalet ombud anges i
parantes efter varje förening: Karesuando (1), Gällivare (2), Jokkmokk (1), Arjeplog (1),
Arvidsjaur (2), Malå (1), Tärna (1), Fatmomakke (1), Frostviken (1) och Mittådalens renavelsförening (1). Ytterligare tre sameföreningar var medlemmar men var inte representerade
vid landsmötet, Jukkasjärvi, Sorsele och Offerdal. Det antal ombud de sände till det senaste
landsmöte där de var representerade har därför fått gälla även för 1962, vilket är två, ett res
pektive ett ombud. Se: Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1962, Bi
laga 1, 2.
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politiskt deltagande, gällde detta i än högre grad. Alla samer var inte intresserade av
förbundets verksamhet och det fanns även de som ställde sig kritiska till organi
sationen. I den uppskattade totalpopulationen ingick dessutom grupper som av olika
orsaker inte berördes av SSR:s arbete. En viss andel identifierade sig sannolikt inte
som samer, ytterligare en andel bodde utanför de tre nordligaste länen och av dessa
hade endast samerna i Stockholm dittills visat intresse för förbundet, ytterligare en
andel bodde i de tre nordligaste länen men utanför Såpmi och inte heller denna
grupp hade dittills visat intresse för SSR:s verksamhet. De samer som var med
lemmar i organisationen återfanns således i det samiska kärnområdet, och för denna
grupp kan förbundets representativitet sägas ha varit relativt god.
För en organisation som eftersträvade att representera alla samer var detta dock
inte tillräckligt i längden, skulle denna uttalade ambition inte enbart utgöra en till
intet förpliktigande programförklaring var det nödvändigt att medlemsbasen bredda
des. Samerna utanför Såpmi hade förvisso uppvisat ett begränsat intresse för SSR,
men samtidigt hade förbundet heller inte strävat efter att inkludera dem i sin verk
samhet. SSR:s starka betoning av renskötselfrågor bidrog till detta, men även det
faktum att dessa samer befann sig utanför Sapmi gjorde att de var mindre intressanta
för organisationen. Icke renskötande samer i närområdet hade en mer självklar ställ
ning inom förbundet än samer i förskingringen. Den diskussion som utbröt på
landsmötet 1954 rörande Stockholms sameförenings ansökan om medlemskap i
SSR, och de invändningar som framfördes mot att medlemskapet skulle beviljas på
grund av att dessa samer inte fanns inom det samiska området, tydliggjorde detta.
Den gradering av samer som Lars Thomasson diskuterade rörande denna fråga hade
uppenbarligen en glidande skala där samiskhet varierade, både beroende på näring
och närhet.

SSR -

SAMERNAS ELLER RENSKÖTARNAS FÖRETRÄDARE?

Samtidigt var inte heller den position som de icke renskötande samerna inom Såpmi
hade i SSR:s verksamhet okomplicerad, något som successivt blev allt tydligare.
Målsättningen vid bildandet av förbundet hade varit att fungera som en representant
för samerna i Sverige. Genom den allt bredare uppslutningen bakom organisationen
tycktes denna aspiration successivt stärkas, trots att det än så länge endast var ett
visst segment av samebefolkningen som var medlemmar i SSR. Förbundet framhölls
som det samlande organet för samerna, och dess åsikter ansågs därför vara repre
sentativa för hela gruppen.12 Medlemsmajoriteten företrädde dock som synes en
specifik grupp av samerna, det vill säga de renskötande, och de icke renskötande
samerna förväntades att solidariskt ställa sig bakom SSR:s arbete för att stärka när
ingen. Denna starka betoning av renskötselns intressen inom förbundet skulle

12 Se till exempel: Sf 1961:4-5, 69. Se även Lars Thomassons kritik av dessa aspirationer: Sf
2001:23-24.
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komma att visa sig vara ett problem. Företrädde egentligen SSR samernas åsikter,
eller var det enbart renskötselns intressen som premierades?
Frågan om SSR skulle betraktas som en samisk folkrörelse eller enbart som en
näringsorganisation ägnades en begränsad uppmärksamhet under inledningen av
perioden. Förbundets uttalade självbild var dock redan från början att organisationen
representerade samerna som grupp, oavsett näringstillhörighet. I SSR:s organisation
och i dess arbete framträdde dock en delvis annan bild. Det fanns en stark betoning
av renskötseln och dess intressen i förbundets arbete, och renskötarna utgjorde dess
utom en klar majoritet i styrelsen och successivt även i ombudsförsamlingen. I
SSR:s ändamålsparagraf framträdde också fokuseringen på rennäringen tydligt, där
angavs det att organisationen skulle arbeta för att tillvarata samernas intressen ”med
särskild hänsyn till renskötselns fortbestånd och sunda utveckling”.13 I realiteten
innebar detta en glidning mellan förbundets uttalade strävan att representera alla
samer och att i första hand tillvara tillvarata näringens intressen. Detta framgick till
exempel i Jonas Ahréns uttalande vid landsmötet 1953, där han efterlyste fler lapp
byar som medlemmar i förbundet:
Det vore emellertid att hoppas, att alla renägande samer utan undantag till sist
ska komma med i S.S.R. och därmed i arbetet för renskötselns sunda fortbestånd
och utveckling. Ett enat och målmedvetet folk kan åstadkomma otroliga framsteg
i sin näringsutövning.14

Först när alla renskötande samer ingick som medlemmar i förbundet blev organi
sationen stark, eftersom SSR då företrädde ett ”enat” folk. Även Israel Ruong beto
nade renskötselns och lappbyarnas betydelse: ”Man kan utan tvekan säga, att samer
nas historia hädanefter blir lappbyarnas historia. Det är på lappbyarna det till slut
kommer att bero, om en god aktiv anpassning till den nya tiden skall bli möjlig.”151
allt större utsträckning började dessutom förbundet att beskrivas som en renskötselns
fackorganisation, något som talade sitt tydliga språk. Även Lars Thomasson har i
efterhand hävdat att SSR i grunden växte fram ”ur ett tvingande behov av att skydda
och värna de samiska näringarna, framför allt det som rörde renskötseln och dess
olika binäringar”, inte minst till följd av den exploatering av renskötselområdet som
pågick.16 Förbundets ambition att fungera som en representant för alla samegrupper i
Sverige kontrasterades sålunda mot den praktiska realiteten i utformningen av arbe
tet.
De icke renskötande samerna var en dubbelt marginaliserad grupp, dels som sa
mer, dels som icke renskötande vilket innebar att de inte passade in i den rådande
definitionen av det samiska. Den skarpa gränsen inom det samiska samhället, mellan
de renskötande och de icke renskötande, hade skapats av den svenska renbeteslagstiftningen, det var genom renbeteslagarna som de renskötande samerna inklude13 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1950, Bilaga 1, 1 §.
14 SET 1953:1, 5. Kursiverat i originalet.
15 Sf 1962:4-5,42
16 Sf 2003:4, 28.
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rades i den officiella definitionen av det samiska medan övriga uteslöts.17 Länge
fanns det inom samepolitiken endast en kategori samer, de renskötande, övriga sa
nier betraktades, i den mån de behandlades, som ett problem. Därigenom skapades
en ”slags inomsamisk klassgräns”.18 Inom samerörelsen hade de icke renskötande
samemas problem och situation behandlats under den första halvan av 1900-talet,
men fokuseringen på denna grupp avtog successivt, dels som en följd av samepolitikens inriktning på renskötseln och de renskötande, dels som en följd av samerörelsens anpassning till detta. Genom bildandet av SSR skapades dock en organi
sation som hade ambitionen att företräda samerna som grupp och inte enbart de
renskötande, om än näringsfrågorna stod centralt i förbundets arbete. Därmed fanns
det nu på allvar en möjlighet att utmana bilden av samerna i offentlig politik och
föra fram en bredare definition av det samiska.
De icke renskötande samerna och deras position uppmärksammades dock endast
undantagsvis inom samerörelsen under 1950-talet. I SET togs de icke renskötande
samemas situation upp i ett fåtal artiklar, som till exempel i skildringen av en folk
bildningskurs i Tämaby 1955. Vid kursen hade uppmärksamhet riktats mot att denna
kategori samer genom renbeteslagen hade förlorat sina rättigheter. De borde därför
gå före övrig befolkning i området när det gällde rätten till fiske på förfädernas
gamla lappskatteland. Fyra år senare lyftes frågan om de icke renskötande samemas
rättigheter åter fram, den här gången av Offerdals sameförening. Föreningen före
slog att samer från denna kategori, som fortfarande bodde inom lappbyns område,
skulle ha samma rättigheter till jakt och fiske som de renskötande samerna. Fömtom
att se detta som en rättighetsfråga framhöll föreningen att det även var en möjlighet
för icke renskötande samer att på sikt kunna återuppta renskötseln. Dessutom bibe
hölls en grupp inom närområdet som tidvis kunde träda in och biträda vid de
arbetsintensiva perioderna inom renskötseln.19 Även inom SSR lyste en diskussion
kring de icke renskötande samemas ställning i stor utsträckning med sin frånvaro
under 1950-talet. Endast vid ett fåtal tillfällen togs frågan upp i debatten, som till
exempel 1954 när Jakob Renander, Stockholm, i en motion till landsmötet krävde att
samer som lämnat renskötseln borde få behålla sina samiska rättigheter. Landsmötets reaktion på motionen var dock symptomatisk, utan debatt hänsköts frågan till
styrelsen för övervägande och återkom därefter inte. Fyra år senare togs de icke
renskötande samernas rätt till fiske i Jämtland upp till diskussion, men landsmötet
gav inget stöd till att deras rättigheter skulle stärkas.20

17 För en vidare diskussion kring detta, se: Cramér, Tomas & Prawitz, Gunnar (1970). Studier
i renbeteslagstiftning. Stockholm: Norstedt, 40-88; Mörkenstam (1999b), passim.
18 Thomasson, Lars (2000b). ”Med samemas egna röster: Speglingen av samema och de olika
samegmppemas relation till varandra i skönlitteraturen”. Bilden av det samiska: Samerna och
det samiska i skönlitteratur, forskning och debatt (red. Kjell-Ame Brändström). Umeå: Insti
tutionen för Litteraturvetenskap och Nordiska språk, Umeå universitet, 34-35 (citat s. 35).
19 SET 1955:3, 4-5; 1959:4, 25-26.
20 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1954, 42; Protokoll från Svenska
Samemas Riksförbunds landsmöte 1958, 60-61. Se även: Protokoll från Svenska Samernas
Riksförbunds landsmöte 1959, 27-28.
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Successivt började dock kritik framföras mot förbundet för den bristfälliga upp
märksamhet organisationen ägnade dessa frågor. I. A. Mikaelsson, Tjulträsk, var den
förste som i SET förde fram denna typ av kritik. I en insändare 1960 kommenterade
han uppdelningen av samerna i renskötare och icke renskötare och de effekter detta
hade på sammanhållningen och enigheten inom gruppen. Han pekade där ut de renskötande samerna och SSR som medskyldiga till de ojämlikheter som rådde:
Den omständigheten bör ock i detta sammanhang uppmärksammas, nämligen att
en sprängkil är insatt i den lilla lapska nationen för att få den i två delar, om
fattande två olika intressen. Den renägande delen har oinskränkta rättigheter till
fri jakt, ensamrätt i fiskrika sjöar, fri vedbrand på kronans marker; den kan stolt
tala om denna deras suveräna rätt och framhålla den. [—] Den andra halvan, som
inga renar äger och inte har någon del i ovanstående rättigheter, är utstött ur ge
menskapen. Är det att vänta sig att dessa ska känna sig solidariska med den hal
van som stött ut dem? Hur ska de kunna vara solidariska med stamfränderna, som
har medverkat till en sådan lagstiftning, med biträde även av Svenska Samernas
Riksförbund?21

Israel Ruong kommenterade insändaren i ett inlägg, där han inledningsvis påpekade
att eftersom den gällande renbeteslagen tillkom 1928 kunde SSR knappast hållas
ansvarigt vare sig för dess innehåll eller dess effekter på den samiska gruppen. I
övrigt menade han att de frågor Mikaelsson lyfte fram var relevanta och i behov av
diskussion.22 Med Ruong som redaktör för SET och ordförande i SSR kom också de
icke renskötande samernas situation att uppmärksammas i större utsträckning än
tidigare. Vad gällde tidningen var detta en uttalad målsättning för den nya re
daktionen.23 I sin argumentation i frågan betonade Ruong att det var den svenska
lagstiftningen, i form av renbeteslagarna, som i stor utsträckning hade bidragit till
klyvningen av samerna i två grupper, de som inkluderades och de som exkluderades:
Renbeteslagen har sålunda blivit en skarp kniv som i praktiken mer eller mindre
godtyckligt skär genom samegrupper, och skiljer åt dem som naturligt hör ihop
och sålunda borde bilda en samhällelig enhet. Den bidrar på så sätt att försvaga
den lapska folkgruppen. Detta är särskilt tydligt i fråga om de lapska rättigheterna
till jakt och fiske, vilka ju är förbundna med renskötaryrket och därmed lappbyatillhörigheten.24

Ruong förespråkade därför dels att rättigheterna skulle utvidgas till att omfatta även
andra naturtillgångar i det samiska området, dels att grunden för att ta del av dessa
rättigheter inte enbart skulle läggas på renskötaryrket utan på språktraditioner. Vid
21 SET 1960:6-7, 107.
22 Ibid.
23 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1960, 5.
24 5/1961:1, 13. Se även: 5/1962:1, 2.
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den nordiska samekonferens som gemensamt anordnades av Nordiska Samerådet
och Nordiska Rådet i Stockholm 1959 framhöll han de risker för samernas framtid
som särlagstiftningens alltför ensidiga fokus på renskötseln innebar. Samerna som
grupp riskerade att splittras av en alltför smal definition, det krävdes därför att en
större hänsyn även måste tas till samisk kultur för att politikområdet skulle kunna
omfatta samerna som grupp och inte endast en näring. Samerådet hade därför före
slagit en definition av vem som var att betrakta som same, där tonvikten lades på
språket och inte på yrket: ”Som same anses den person, vars föräldrar eller far- eller
morföräldrar eller en av dessa som hemspråk talat eller talar samiska.” Därmed
skulle de samiska rättigheterna i framtiden kunna utnyttjas av ett större antal indivi
der än i dagens situation. Det var den samiska gruppen, definierat utifrån en kulturell
synvinkel istället för en yrkesmässig, som skulle få ta del av dessa rättigheter.
Ruong menade att detta skulle möjliggöra en större gemenskap och enighet inom
den samiska gruppen, vilket i sin tur skulle skapa förutsättningar för en mer positiv
utveckling för samerna som ett folk.25
Trots att en diskussion rörande de icke renskötande samernas situation därmed
hade börjat föras både i tidningen och inom förbundet sedan Ruong övertagit led
ningen, framkom en allt mer uttalad kritik mot SSR. I en insändare i Samefolket
1961 kritiserade J. Barruk förbundets ställningstagande i rasdebattsfrågan. Han me
nade att det närmast var typiskt samerna att med insmickrande uttalanden försöka få
svenskarnas gunst som i fallet med Sydafrikas kritik. Detta trots att den svenska
samepolitiken haft sådana djupgående konsekvenser för samerna, där endast de
renskötande hade kvar de samiska rättigheterna medan övriga samegrupper förlorat
dem. Barruk menade att samepolitiken syftade till att endast bibehålla ett litet antal
renskötande samer som turistattraktioner, medan de övriga skulle trängas undan.26
Kritiken bemöttes av Lars Thomasson som framhöll att SSR även agerade för de
icke renskötande samernas intressen. Vid det extra landsmötet 1960 hade till exem
pel förbundet begärt att lappbymedlemskapet skulle utvidgas för att även omfatta
vissa icke renskötande samer. De samer som inte var medlemmar i lappbyn men
som ägde skötesrenar skulle enligt förslaget kunna beviljas medlemskap av byn för
viss tid. Därigenom skulle en större samhörighet kunna skapas mellan olika same
grupper, något som i förlängningen skulle vara betydelsefullt för samernas framtid
som folkgrupp. När frågan diskuterades inom styrelsen hade dock de renskötande
ledamöterna motsatt sig förslaget, med motiveringen att detta skulle medföra intrång
i renskötseln och en alltför stark konkurrens om jakt och fiske för de aktiva ren
skötarna. Samer borde ha företräde till jakt och fiske gentemot annan befolkning,
men ett bymedlemskap var att gå alltför långt.27

25 Spörsmål av samiskt intresse vid Nordiska rådets 7:e session 1959: Samernas rättigheter
och samverkan på renskötselns område, 31-33, 105-106 (citat s. 32); SET 1959:5, 35-36;
1961:1, 13-14. Se även: SET 1960:1, 3.
26 Sf 1961:2-3,53.
27 Sammanfattning av protokollen förda vid sammanträden med styrelsen med Svenska
Samernas Riksförbund 25-27/8, 24-25/9 och 27/9 1960, 6. LJA, E 11:31, ÖLA; Sf 1961:2-3,
53; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds extra landsmöte 1960, 27. Detta förslag
diskuterades även på lappfogdesammanträdena med lappbyarna i Norrbottens södra distrikt i
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De icke renskötande samernas ställning lyftes fram ytterligare av SSR 1962, i
samband med förbundets krav på en revision av lagstiftningen rörande samernas rätt
till land och vatten. Där framhölls att även de icke renskötande samernas intressen
borde beaktas vid en översyn av lagstiftningen och att de borde innefattas i det
skydd som denna gav samerna.28 De icke renskötande samernas situation berördes
således av förbundet, men det var frågorna kring renskötseln som prioriterades i
första hand. Enligt Israel Ruong utgjorde den ”samiska tanken” grunden, men arbe
tet inriktades på att ”hjälpa kärngruppen” i första hand.29 Renskötarnas starka ställ
ning inom SSR framträdde också tydligt genom det motstånd som framkom i vissa
frågor där förstärkta rättigheter för de icke renskötande diskuterades. Klyftan mellan
de renskötande och de icke renskötande samerna hade förvisso skapats genom den
svenska lagstiftningen, men i sitt agerande bidrog förbundet till att den fördjupades.
Efter undersökningsperiodens slut kom kritiken mot SSR att öka från de icke ren
skötande samernas sida. Förbundet ansågs endast företräda de renskötande samerna,
medan övriga samers intressen åsidosattes. De icke renskötande samerna, eller de
differentierade som de kallade sig själva, ville att SSR i större utsträckning även
skulle arbeta för att tillgodose behoven hos de samer som inte var medlemmar av
någon lappby. Bilden av förbundet som representant för alla samer ifrågasattes allt
starkare, och i stället beskrevs SSR som en mer renodlad näringsorganisation.
Missnöjet med förbundet växte successivt bland de differentierade som började bilda
egna organisationer. Dessa grupper gick 1980 ihop och bildade Landsförbundet
Svenska Samer (LSS).30 Denna utveckling pekar tydligt på de svårigheter förbundet
hade att upprätthålla bilden av SSR som en företrädare för samerna och inte enbart
för renskötseln.

samband med att renutredningens betänkande behandlades. Många av renskötarna motsatte
sig då en sådan förändring. Se: Skrivelse från lappfogde Erik Malmström till länsstyrelsen i
Norrbotten, 16/2 1961. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 59, del 2,
RA. Se även: Pro memoria från Svenska Samernas Riksförbund (S S R) med anledning av
jur.kand. Pär Kettis’ lagsammanställning, 11/4 1959. LNSA, E:8, HLA; 5/1961:10-11, 157158.
28 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1962, 7-8. Se även: Ibid., 48,
Bilaga 9a-9b. Efter undersökningsperiodens slut ökade SSR:s aktivitet rörande de icke ren
skötande samerna, organisationen initierade till exempel sameutredningen som tillsattes 1970.
Se: SOU 1975:99; SOU 1975:100; 5/2001:12, 23-25; 2002:4, 6-8; 2002:5, 6-8; 2002:6-7, 1213; 2002:8, 25-27; 2002:9, 7-9; 2002:10, 23-25.
29 Sjölin (2002), 279-282, 304 (citat s. 304). Uppgiften lämnad i en intervju som Sjölin gjorde
med Ruong 1977.
30 Se till exempel: SOU 1975:99, 148-152; Nilsson-Mankok, Erik (1977). Forskningen om
samerna ett vetenskapligt syndrom. Marsfjäll, 22-24; Nilsson-Mankok, Erik (1980). För
vilken etnisk befolkning planeras det. Marsfjäll; Samene en håndbok. Kautokeino: Sami instituhtta/Davvi Girji o.s., 1990, 90. För Nilsson-Mankoks kritik av SSR i skönlitterär form, se:
Thomasson (1990), 32-33.
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S k il je l in je r

in o m r e n s k ö t a r g r u p p e n

Även SSR:s representativitet som företrädare för de renskötande samerna kom att
ifrågasättas under undersökningsperioden. Inom renskötargruppen fanns olika typer
av motsättningar och skiljelinjer, där till exempel nordsamerna upplevde att sydsamerna såg ner på dem. Per Idivuoma framhåller till exempel att nordsamerna an
sågs vara mindervärdiga, en attityd som han menade inte bara fanns hos myndig
heterna utan ”även bland samer i renskötselområdets södra delar”.31 Den skiljelinje
som tydligast utmejslade sig inom renskötargruppen under perioden var dock den
mellan skogssamer och fjällsamer och diskussionerna gällde främst den så kallade
tre-trean.
Frågan om tre-trean togs vid ett flertal tillfällen upp på SSR:s landsmöten av
skogssamiska representanter. Tre-trean, eller 3 §, 3 mom. i 1928 års renbeteslag,
föreskrev att skogsrenskötseln, utan någon form av ersättning, skulle vika undan
från områden om dessa behövdes för jordbruket eller fjällrenskötseln. Motsvarande
bestämmelse rörande fjällrenskötseln, 2 § 3 mom., föreskrev att denna endast skulle
vika undan för jordbrukets intressen om detta bedömdes nödvändigt, men att de
drabbade renskötarna då skulle anvisas andra områden.32 Tre-trean hade tillkommit
på grund av att skogsrenskötseln ansågs vara på väg att och borde upphöra, eftersom
den betraktades som en försämrad variant av fjällrenskötseln. Utifrån ”lapp skall
vara lapp”-idéerna sågs skogsrenskötseln som en olämplig hybrid mellan renskötsel
och gårdsbruk och borde därför vika för de renodlade näringsformerna, det vill säga
fjällrenskötsel och jordbruk. Tre-trean utnyttjades aldrig, men vid olika tillfällen
diskuterades den som en sista men ändå möjlig utväg vid trängsel på betesmarkerna.
Trots att den inte utnyttjades bidrog bestämmelsen till att skapa en osäkerhetskänsla
bland skogssamerna, något som fick ytterligare påspädning genom att lappväsendet i
olika sammanhang utnyttjade tre-trean som påtryckningsmedel gentemot dem. Vid
flera tillfällen under 1930- och 1940-talen hade därför framför allt skogssamerna i
Arvidsjaur utan framgång agerat för att försöka få bestämmelsen slopad.33
Genom tillkomsten av SSR kom tre-trean återigen att uppmärksammas och
skogssamerna drev inom förbundet linjen att deras renskötsel skulle jämställas med
fjällsamemas. Frågan skulle dock visa sig vara svår att föra fram inom SSR eftersom
den senare gruppen var i majoritet. Tre-trean uppmärksammades för första gången
1951 efter en motion av Karin Stenberg34, Arvidsjaur, en motion som avslogs av

31 Idivuoma, 54. Se även: Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1956, 2;
Whitaker, lan (1955). Social Relations in a Nomadic Lappish Community. Oslo: Norsk
Folkemuseum, 94-95.
32 SFS 1928:309, 2 §, 3 mom., 3 §, 3 mom.
33 Manuskript till radioanförande, av Edvin Kangas, 5/5 1955. LNÖA, B 1:22, HLA; Lantto
(2000b), 46, 126, 195, 204, 230. För ett exempel där ett agerande i enlighet med bestämmel
serna i tre-trean uttalat framhålls som ett möjligt alternativ, se: Skrivelse från lappfogde Erik
Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten angående vinterbetesmarkernas fördelning i Pite
lappmark, 16/10 1951. LNSA, B I:lla, HLA.
34 1/5 1884 - 23/3 1969. Stenberg var lärarinna och den kanske mest framträdande företräda
ren för skogssamerna i Arvidsjaur från tidigt 1900-tal och under en lång period av seklet.
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landsmötet. Året därpå återkom skogssamerna i Arvidsjaur med en ny motion, och
denna gång beslutade mötet att hänskjuta frågan till den kommitté inom förbundet
som tillsatts för att se över lagstiftningen rörande renskötseln. Kommittén lades dock
snart ner, och trots nya påstötningar från skogssamernas sida vid landsmötena 1954,
1957 och 1959 tog SSR inga initiativ i frågan.35 Tre-trean var en icke-fråga inom
förbundet.
I längden kunde dock förbundet inte sopa tre-trean under mattan. Vid landsmötet
1961 återkom skogssamerna med förnyad styrka i frågan, och denna gång kunde
SSR inte undvika att ta upp den. I november 1960 hade representanter för samtliga
nio skogslappbyar som då var medlemmar i förbundet sänt en skrivelse till reger
ingen. I skrivelsen betonades bland annat att skogsrenskötselns historiska rättsgrund
var lika stark som fjällrenskötselns, och en revidering av tre-trean krävdes därför.36
Det var denna skrivelse som styrelsen och ombudsförsamlingen hade att ta ställning
till, sedan regeringen hade sänt den till SSR för ett yttrande. Genom att så många av
skogslappbyarna hade ställt sig bakom skrivelsen gavs den en större tyngd än de
motioner som tidigare hade lagts fram på landsmötena, och genom att framställ
ningen kom på remiss från regeringen kunde förbundet inte längre undvika att be
handla frågan. Som ett svar på motionen hade styrelsen arbetat fram ett förslag till
yttrande som presenterades för landsmötet. I förslaget försökte styrelsen undvika att
ta ställning i frågan med hänvisning till den osäkra situationen rörande betes
markerna. Styrelsen stödde visserligen ett krav på att skogssamernas rättigheter
skulle skyddas mot yttre intrång, men ansåg att relationerna inom näringen, mellan
skogs- och fjällrenskötseln, inte kunde bedömas i det nuvarande läget. Först när
renbetesmarksutredningens undersökningar var klara, och en helhetsbild därmed
skapats över hur betestillgången egentligen såg ut inom olika områden, kunde denna
fråga avgöras.37
Styrelsens undanglidande förslag till yttrande ledde till en stundtals hetsig debatt
på landsmötet, där de delvis motstridiga intressena mellan skogs- och fjäll
renskötseln framträdde tydligt liksom SSR:s betoning av fjällsamiska intressen.
Vissa fjällsamiska ombud som yttrade sig i debatten var tveksamma till en föränd
ring av tre-trean, bland annat med hänvisning till att många renskötare ute i fjällappbyarna var motståndare till detta. De skogssamiska representanterna reagerade med
hård kritik, dels mot hur styrelsen hade hanterat frågan, dels mot de ombud som
Tillsammans med Gustav Park var hon en av initiativtagarna till inrättandet av Samemas
Folkhögskola. Hon deltog vid SSR:s konstituerande landsmöte och var en av samerörelsens
och SSR:s riktiga veteraner. Se: 5/1969:4-5, 73-74; Wallmark, Lennart (1969). ”Karin Sten
berg: Soluppgångens Dotter”. Bland Sveriges Samer 1968-1969. Umeå: Svenska Missionssällskapet Kyrkan och Samerna, 11-24.
35 5/2000:9, 20-21; 2000:12, 15; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte
1951, 43-44; Protokoll från Svenska Samemas Riksförbunds landsmöte 1952, 15; Protokoll
från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1954, 42; Protokoll från Svenska Samernas
Riksförbunds landsmöte 1957, 20-22; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds lands
möte 1959, 25. Se dock även: Pro memoria från Svenska Samemas Riksförbund ( SSR) med
anledning av jur.kand. Pär Kettis’ lagsammanställning, 11/4 1959. LNSA, E:8, HLA.
36 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1961, Bilaga 6.
37 Ibid., Bilaga 8.
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visade sig ovilliga att stödja skogssamernas berättigade krav. Skogssamerna vägrade
att acceptera att förbundet inte skulle kunna ha en åsikt i frågan, att hänvisa till en
statlig utredning betraktades som ytterligare ett försök att undvika att ta ställning.
Om SSR inte var villigt att stödja skogssamerna i denna fråga, fanns det heller ingen
orsak för dem att förbli medlemmar i förbundet.38 Även Gustav Park, som i debatten
på sätt och vis fortfarande hävdade SSR:s gamla linje att försöka få bort frågan från
landsmötets dagordning, blev föremål för kritik från en annan av förbundets vetera
ner. Karin Stenberg betonade vikten av lika rättigheter mellan de två grupperna om
en enighet skulle kunna bibehållas, och vände sig där emot Park:
Vi måste ha en lagparagraf, som garanterar skogssamernas renskötsel. Varför ska
man utrota samekulturen? Jag undrar, Gustav Park, varför man bara ska ge ga
rantier åt fjällrenskötseln. Diket mellan skogssamer och fjällsamer börjar bli för
djupt. Jag hade hoppats och trott, att jag skulle få uppleva den dag, då de båda
samegrupperna skulle bli jämställda.39

Flera som yttrade sig i debatten ville dock undvika en omröstning i frågan, sannolikt
för att slippa en öppen strid och eventuell splittring. Resultatet blev därför en tillfäl
lig kompromisslösning, där styrelsen fick i uppdrag att arbeta fram ett nytt förslag
till yttrande som skulle presenteras inför landsmötet den påföljande mötesdagen. I
det omarbetade yttrandet var stödet för skogssamernas krav starkare, men inte ore
serverat. Styrelsen framhöll vissa förbehåll för att en förändring av tre-trean skulle
vara godtagbar. Även detta förslag blev föremål för en livlig debatt, men nu hade
tonläget sänkts något. I stället höjdes allt fler röster för enighet och för att sluta
leden, det framhölls att fjällsamerna genom det nya yttrandet gjort eftergifter och
visat sig villiga att kompromissa och att skogssamerna nu borde göra detsamma. Per
Idivuoma framhöll att kompromissen medförde nackdelar för fjällsamerna, men att
de gått med på denna för att kunna nå enighet i frågan och för att undvika att för
bundets framtid hotades. I slutändan fick det nya förslaget vågskålarna att tippa över
mot en konsensuslinje, och landsmötet ställde sig till slut, efter två dagars intensiv
och stundtals stormig debatt, enhälligt bakom styrelsens yttrande.40 Behandlingen av
frågan om tre-trean visar att fjällsamerna inom förbundet i första hand försökte slå
vakt om sina intressen före skogssamernas. Fjällsamerna kan även i viss utsträck
ning sägas ha uppvisat en bristande förståelse för vilken källa till oro denna be
stämmelse var för skogssamerna.
Misstron mellan de skogssamiska och de fjällsamiska renskötarna framträdde
även på andra områden. Skogssamerna i Arvidsjaur agerade till exempel 1961 för att
få en egen skogssamisk representant tillsatt som expert i renbetesmarksutredningen,
38 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1961, 18-23; 5/2000:12, 16-17.
Se även: 5/1961:6-7, 123.
39 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1961, 20.
40 Ibid., 23-27, Bilaga 8; 5/2000:12, 17. Se även Bilaga 7 i landsmötesprotokollet som var en
motion rörande en förändring av de bestämmelser i renbeteslagen som reglerade koncessionsrenskötseln, 57-58 §§.
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på grund av att de tvivlade på att deras intressen annars skulle tillvaratas i ut
redningsarbetet.41 Konkurrens och konflikter kring olika betesområden var också en
ständigt aktuell fråga under perioden, där olika lappbyar strävade efter att utnyttja
samma områden. Denna fråga var inte minst påtaglig i relationen mellan den skogssamiska och den fjällsamiska renskötseln, med en rad konflikter som följd. Vissa av
dessa dispyter över betesmarker var återkommande och i viss utsträckning infekte
rade.42 Konkurrensen om markerna mellan näringens båda grenar, där skogsrenskötseln under en period hade utvecklats i synnerligen positiv riktning och i vissa
områden betraktades som expansiv, medförde att de båda sidorna hade helt olika
infallsvinklar i sin syn på tre-trean.
När lappfogdarna diskuterade frågan ute i fjällappbyarna visade det sig att mot
ståndet mot ett slopande av tre-trean var stort, nästan samtliga fjällrenskötare av
styrkte en ändring. Motiven som framfördes var främst att fjällsamerna i högre grad
än skogssamerna enbart försörjde sig genom renskötseln och därigenom var mer
beroende av de begränsade betesmarkerna. Dessutom framhölls att skogssamerna i
stor utsträckning hade icke-samers skötesrenar i sina hjordar, samiskägda renar
skulle med andra ord ha förtur till betesmarkerna. I Västerbotten menade de
fjällappbyar som berördes av skogsrenskötseln att det fanns en risk för att slopandet
av tre-trean skulle kunna medföra ökade tvister om betesområden. De skogssamiska
lappbyarna hade däremot enhälligt ställt sig bakom förslaget. Även läns
myndigheterna ställde sig huvudsakligen positiva till den föreslagna ändringen. I
Norrbotten förespråkade lappfogdarna Erik Malmström och Per Lithander en lag
ändring, eftersom de menade att det inte längre fanns giltiga argument för att skogs
renskötseln skulle ha en svagare ställning i lagstiftningen. Skogsrenskötseln hade
utvecklats och lappfogdarna menade att den renskötsel som där bedrevs på många
områden var bättre organiserad än i fjällappbyarna. Även länsstyrelsen i Norrbotten
stödde det skogssamiska kravet. Lappfogde Erik Hedbäck motsatte sig däremot en
ändring av tre-trean. Han ville behålla det starkare skyddet för fjällrenskötseln, men
framhöll samtidigt att det var ytterst osannolikt att lagrummet skulle komma att
användas. För Västerbottens del konstaterade lappfogde Hilding Ritzén att tre-trean
41 Skrivelse från lappfogde Per Lithander till lappfogde Bror Ejdemo, 21/2 1961. LNÖA, B
1:28, HLA.
42 Se till exempel: Skrivelse från lappfogde Erik Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten
angående vinterbetesmarkernas fördelning i Pite lappmark, 16/10 1951. LNSA, B I:lla,
HLA; Skrivelser från lappfogde Edvin Kangas till lappfogde Erik Hedbäck, 10/2 1954, 27/4
1954. LNNA, E 111:21, HLA; Diverse handlingar rörande konflikter om betesmarker mellan
skogslappbyarna i Jokkmokk och fjällappby ama Luokta-Mavas och Tuorpon. LNÖA, E:16,
HLA; Redogörelse över skogsrenskötseln inom Arvidsjaurs och Arjeplogs socknar sommaren
och hösten 1958, av lapptillsynsman Gustav Norén, 6/12 1958. LNÖA, E:21, HLA; Skrivelse
från lappfogde Erik Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 29/2 1960. LNNA, B 1:27, HLA;
Skrivelse från konsulenten Börje Pekkari till instruktören Uno Lindstedt, 27/8 1962. LNÖA,
B 1:29, HLA; P. M. angående renbetesmarkernas fördelning mellan skogslappbyarna i lapp
markerna m.m., av Edvin Kangas, 26/9 1962. LNÖA, E:25, HLA; Norrbottens-Kuriren 7/2
1955. För en senare undersökning rörande skogsrenskötselns allmänna situation, se: Arell,
Nils (1981). Skogsrenskötsel: Markanvändning, markanvändningsproblem och näringssituation. Ds U 1981:10. Stockholm.
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inte hade tillämpats i länet och han menade att lagrummet inte hade någon betydelse
där. Även han stödde därför den föreslagna lagändringen.43
Diskussionerna kring tre-trean, och SSR:s uppenbara ovilja att agera i frågan, kan
ha varit en bidragande orsak till att förbundet hade problem att rekrytera skogs
lappbyarna som medlemmar. Endast fyra av tio skogslappbyar var medlemmar
1953, att jämföra med 24 av 34 fjällappbyar. Eftersom samtliga skogslappbyar utom
en återfanns i Norrbotten är det dock relevant att se på detta län isolerat. Där var tre
av nio skogslappbyar medlemmar, medan motsvarande siffra för fjällappbyarna var
sex av femton. Därmed kan skogslappbyarnas begränsade uppslutning bakom för
bundet 1953 delvis förklaras med den större tveksamheten till ett medlemskap som
allmänt tycktes råda bland lappbyarna i Norrbotten. Fyra år senare stod dock endast
sex byar utanför förbundet, fem av dessa återfanns i Norrbotten och tre av dem var
skogslappbyar.44 Skillnaden mellan skogslappby amas och fjällappbyarnas upp
slutning bakom SSR kan därmed inte längre förklaras enbart utifrån länstillhörigheten. Intresset för förbundet var till synes mindre bland skogssamerna.
Det skulle dock dröja ytterligare ett decennium innan de skogssamiska kraven
tillmötesgicks. Båda de två stora statliga utredningarna rörande renskötseln som
arbetade under 1960-talet, renbetesmarksutredningen och 1964 års rennäringssakkunniga, förordade att tre-trean skulle tas bort, och detta skedde också genom
införandet av 1971 års rennäringslag.45 Slutligen försvann därmed formellt den
uppdelning i bättre och sämre renskötsel som den svenska samepolitiken hade utgått
från under flera decennier. Den misstro som tre-trean hade bidragit till i relationen
mellan fjäll- och skogsrenskötama var dock förmodligen inte lika enkel att avskaffa.

43 Skrivelse från lappfogde Erik Hedbäck till länsstyrelsen i Norrbotten, 3/2 1961. LNNA, B
1:28, HLA; Skrivelse från lappfogde Erik Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 16/2
1961. LNSA, B 1:14, HLA; Skrivelse från lappfogde Per Lithander till länsstyrelsen i Norr
botten, 24/2 1961. LNÖA, B 1:28, HLA; Skrivelse från lappfogde Hilding Ritzén, 1/3 1961.
LVA, B 1:41, HLA; Skrivelse från länsstyrelsen i Norrbotten till regeringen, 2/3 1961. LNSA,
E:9, HLA. Diskussionen med renskötarna rörande tre-trean tas upp i de protokoll som ingår
som bilagor till lappfogdarna Erik Malmströms och Per Lithanders remissyttranden över
renutredningens betänkande, se: Skrivelse från lappfogde Erik Malmström till länsstyrelsen i
Norrbotten, 16/2 1961. Jordbruksdepartementets arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 59, del 2,
RA; Skrivelse från lappfogde Per Lithander till länsstyrelsen i Norrbotten, 18/2 1961. Jord
bruksdepartementets arkiv, konseljakter 23/2 1962, nr 59, del 2, RA. Se även: Skrivelse
överlämnad av Karin Stenberg rörande förhållandet mellan renskötseln och jordbruket och
renskötseln och skogsbruket, odaterad men inkom 1959. LNÖA, E:22, HLA; Transumt av
protokoll, hållet vid lagstadgat årssammanträde med Västra Kikkejaure, Östra Kikkejaure och
Mausjaure skogslappbyar, 12/5 1960. LNÖA, B 1:29, HLA; Avskrift av skrivelse från läns
styrelsen i Norrbotten till jordbruksministern, 3/3 1962. LNNA, E 111:27, HLA; Avskrift av
skrivelse från jordbruksdepartementet till länsstyrelsen i Norrbotten, 30/3 1962. LNNA, E
111:27, HLA.
44 SET 1953:4, 6; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1957, 3-4, Bilaga
1.

45 SOU 1966:12, 139-144; SOU 1968:16, 71; SFS 1971:437.
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Kontakten

m ed g r ä sr ö t t e r n a

Den modell som valdes för SSR:s uppbyggnad innebar att förbundet inte var baserat
på individuellt medlemskap, utan på att organisationer skulle ansluta sig till för
bundet. Det fanns både för- och nackdelar med denna modell. En av fördelarna har
belysts av Regnor Jernsletten, som menar att den modell efter vilken SSR organise
rades var framgångsrik:
All reindeer owners and other Saami who belonged to a Saami village were rep
resented by it in the National Association of Swedish Saami [SSR]. In this way
the Association had an organisational base at the local level, which meant it
avoided the heavy task of recruiting individuals and creating an organisational
network from scratch.46

Att SSR genom att utnyttja de befintliga organisatoriska enheterna som lappbyarna
utgjorde skapade en säkrare och fastare bas för sin verksamhet är otvivelaktigt sant.
Ansträngningarna kunde inriktas på att engagera lappbyarna i förbundet och i dess
arbete. När sen dessutom samtliga lappbyar och en rad sameföreningar hade slutit
upp som medlemmar 1961 hade förbundet en auktoritativ ställning att uttala sig från.
Trots detta behövdes en form av rekrytering även på individnivå för att skapa en
bredare uppslutning bakom förbundet, om än alla separata samiska organisatoriska
enheter ingick som medlemmar i SSR var långt ifrån alla individer inom dessa
engagerade i förbundets arbete.
De problem SSR hade med att få framför allt lappbyarna att ställa upp på de fri
villiga ekonomiska förpliktelser för förbundets verksamhet och för tidningen, som
landsmötet vid olika tillfällen beslutade om, antyder att det fanns ett legitimitetsproblem gentemot lappbyarna generellt. Trots att allt fler lappbyar blev medlemmar
i SSR var långtifrån hela byn engagerad i förbundets verksamhet. Snarast tycktes
SSR vara något avlägset och främmande för många renskötare, eller som Per Johan
Palopää, Luokta-Mavas lappby, uttryckte det 1964: Vi ”ligger långt efter skeppet
SSR, som flyter där borta i havet”.47 Denna typ av synpunkter framfördes framför
allt från representanter för lappbyarna i Norrbotten. Allt fler byar i länet gick in som
medlemmar i förbundet, men långtifrån alla renskötare i dessa byar tycktes känna
sig delaktiga i SSR:s verksamhet. Förbundet bedrev ännu ett arbete av de få men för
de många.
Denna problematik började uppmärksammas mer inom förbundet mot slutet av
perioden. När samtliga lappbyar 1961 hade anslutit sig till SSR som medlemmar
vändes fokuseringen från medlemsvärvning till att konsolidera och etablera för
bundet och dess verksamhet ute bland de enskilda samerna, och då framför allt lapp
bymedlemmarna. Israel Ruong tog upp denna fråga och framhöll att grunden för

46 Jernsletten (2002), 154.
47 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte i Östersund 11—13 mars 1964.
Umeå, Svenska Samernas Riksförbund, 1965, 10. Se även: Whitaker, 94.
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SSR låg i medlemmarnas aktivitet. Denna aktivitet kunde dock inte enbart koncent
reras till landsmötena, det krävdes även en inre aktivitet inom medlems
organisationerna. Att de frågor som behandlades vid landsmötena även diskuterades
ute bland samerna var en nödvändig grund för förbundet, det skulle stärka organi
sationen ytterligare och göra landsmötenas ställningstaganden i olika frågor mer
representativa för de samiska åsikterna. För att det skulle kunna ske krävdes det att
organisationstankens betydelse blev fastare förankrad ute i byarna, först då skulle
medlemmarna vara villiga att ta ett större ekonomiskt ansvar och först då skulle
samerna få ett starkt riksförbund som företrädde deras intressen.48 Utan en känsla av
delaktighet i SSR:s arbete hos de enskilda individerna saknade förbundet ett nöd
vändigt djup i sin organisation, och därmed även en reell styrka i sina utfästelser att
företräda samerna.
På ett plan kan aktiviteten inom SSR under större delen av perioden sägas främst
ha varit utåtriktad, mot att etablera förbundet som en motpart till statsmakterna i
samepolitiska frågor. Arbetet med att värva fler medlemmar var förvisso riktat inåt,
men utgjorde samtidigt ett led i den utåtriktade verksamheten genom att en bredd
ning av medlemsbasen gav SSR en större tyngd och möjlighet att med större kraft
föra fram sina krav. När målet att få en fullständig uppslutning bland lappbyarna
bakom förbundet hade uppnåtts avslöjades dock svagheten i detta agerande. För
bundets ord vägde förvisso tyngre men organisationen var fortfarande internt svag,
det fanns i realiteten ännu ingen bred uppslutning på individbas bakom förbundets
arbete och målsättningar. Det var därför nödvändigt för SSR att åtminstone delvis
förändra sin strategi, att i större utsträckning arbeta inåt för att engagera individerna.
Den ställning som representant för samerna som organisationen hade erhållit i re
lationen till statsmakterna skulle i längden inte kunna upprätthållas om en inre legi
timitet saknades, om gruppen inte betraktade förbundet som sin företrädare. Det
gällde således för SSR att odla och vårda sina gräsrötter, utan dem saknade organi
sationen ett tillräckligt starkt fotfäste.

48 5/1962:11-12, 154; Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1962, 50.
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9. F r å n u t a n f ö r s k a p t i l l d e l a k t i g h e t ? - SSR o c h s v e n s k
SAMEPOLITIK 1950-1962
Det glömda femtiotalet hade varit som ett barndomsdecennium för SSR, att sakta
försöka vinna erfarenheter om hur ett samiskt organisationsarbete bäst skall
kunna bedrivas på ett sådant sätt att det skulle bli till gagn för den breda samiska
folkgruppen. Under detta årtionde trampade man ut barnaskorna.1

Precis som Per Idivuoma skriver i sin postumt utgivna bok Minnesbilder från 1990
var den undersökta perioden en etableringsfas för SSR, ett ”barndomsdecennium”,
där förbundet dels hade att bli accepterat av statsmakterna som samemas repre
sentant, dels hade att bli accepterat bland samerna som en legitim företrädare för
gruppens intressen. Det gällde således för SSR att finna de lämpliga formerna för sitt
arbete för att uppnå dessa övergripande huvudmål. Genom bildandet av förbundet
fick den politiska reorganiseringen av samernas opinionsyttringar i mer organiserade
former, något som funnits med som en målsättning inom samerörelsen under den
första halvan av 1900-talet, slutligen genomslag. Tillkomsten av SSR förändrade
därmed situationen för samerörelsen. Den framgångsrika etableringen av organi
sationen skapade förutsättningar för en annan fasthet och kontinuitet i arbetet att
skapa opinion i samiska frågor, samtidigt som nya möjligheter att närma sig stats
makterna öppnades upp. Förbundets inträde på den samepolitiska arenan innebar att
samerörelsen i Sverige trädde in i en ny fas, där den med en ökad styrka kunde föra
fram sina krav och hade förbättrade möjligheter att få statsmakterna att lyssna till
dem. Inte minst den internationella utvecklingen efter andra världskriget, där bildan
det av FN och den ökande uppmärksamhet som riktades mot minoritetsfrågor gene
rellt men även urbefolkningsfrågor specifikt hade stor betydelse, medförde att stats
makterna inte kunde negligera en organisation som SSR. I detta avslutande kapitel
skall en sammanhållen analys av den utveckling som här har skildrats genomföras,
en analys som kommer att kopplas till de fyra problemområden som lyftes fram i
inledningskapitlet och kring vilka undersökningen har kretsat.

N ä r in g e n

o c h r ä t t ig h e t e r n a i f o k u s

Den bild av renskötseln som framträder under perioden är den av en näring i kris, en
kris som bottnade i både externa, strukturella och individbaserade faktorer. Den
viktigaste grundvalen för renskötseln, markerna, inskränktes successivt allt mer till
följd av naturexploateringar, turism och andra intressen som i ökande utsträckning
utnyttjade området, näringen i sig beskrevs som dåligt organiserad, omodern och i

1Idivuoma, 74.
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alltför hög utsträckning baserad på gamla traditioner och renskötarna ansågs vara
konservativa traditionalister som skydde från all tänkbar utveckling och förändring
av näringen och dess struktur. Dessa faktorer lyftes fram både av statsmakterna och
inom SSR, men betoningen av vilka faktorer som var de tyngst vägande för den
rådande situationen skilde sig åt mellan de båda sidorna. Där statsmakterna i stor
utsträckning fokuserade på näringens struktur och de traditionella inslagen inom
renskötseln i sin problembeskrivning, betonade SSR att det i första hand var externa
inskränkningar av markerna, i kombination med en viss konservatism bland
näring sutövarna, som orsakade problemen inom näringen.
Den svenska samepolitiken kan sägas ha bidragit till de svårigheter rennäringen
hade att övervinna och/eller anpassa sig till under perioden. Renbeteslagarna i kom
bination med de inskränkningar som regleringen av den gränsöverskridande ren
skötseln hade inneburit medförde en stark styrning och kontroll av näringen, något
som hade genomförts utan en mer djupgående förståelse för dess struktur, organi
sation och behov. Införandet av den första renbeteslagen 1886 hade inneburit en
kollektivisering av renskötseln, samtidigt som det individuella ägandet hade bi
behållits. Detta hade genomförts utan att det samarbete inom lappbyarna som där
igenom blev nödvändigt hade organiserats. Samtidigt hade samepolitiken fram till
efterkrigstiden underlåtit att uppmuntra och i många fall aktivt motarbetat en
modernisering av näringen, det traditionella hade lyfts fram och premierats vilket nu
inte längre ansågs vara möjligt. Detta innebar en helomvändning i den svenska
samepolitikens syn på och inställning till renskötseln. Från att ha försökt bevara
renskötseln oförändrad, bedriven i en traditionell form av renskötare med en noma
diserande livsföring, inriktades politiken nu på att rationalisera näringen, med beto
ning på en modernisering och effektivisering av driftsformerna. Renskötseln skulle
bli ekonomiskt lönsam och äldre traditionella element inom näringen, som nu be
skrevs som tecken på dess underutvecklade struktur och hinder mot förbättringar,
skulle rensas ut.
”Där ett folk rationaliseras bort” är titeln på en artikel från 1964 av John Takman,
en titel som ur en aspekt kan sägas illustrera omsvängningen i statsmakternas ren
näringspolitik.2 Genom att det framför allt var inre faktorer inom näringen som be
tonades i den problembeskrivning som gjordes från statsmakternas sida inriktades
arbetet i första hand på att genom rationaliseringar effektivisera renskötselarbetet
och göra det ekonomiskt lönsamt. För ett genomförande av denna politik var det
dock nödvändigt att offra flera av mellankrigstidens ”heliga kor” rörande samerna
och renskötseln. Det tidigare likhetstecknet mellan god och nomadiserande ren
skötsel försvann och i stället skulle äldre traditioner inom renskötseln arbetas bort
för att förbättra näringens lönsamhet. En aspekt som tidigare hade fått känneteckna
god renskötsel var att renarna bevakades omsorgsfullt av en relativt stor arbets
styrka. I det nya mer företagsekonomiska klimat som rådde i synen på näringen var
effektivisering en ledstjärna, arbetsinsatserna skulle minimeras och ersättas av olika
former av hjälpmedel. Dessa tankegångar lanserades under perioden, men fick inte
fullt genomslag vare sig i praktiken eller bland näringsutövarna. Att renutredningens
2 Takman, John (1964). ”Där ett folk rationaliseras bort”. Medicinska Föreningens Tidskrift
42(5), 162-171.
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förslag inte förverkligades är ett exempel på detta. Att dessa åtgärder sköts på fram
tiden var dock bara tillfälligt, i ljuset av den ökande exploateringen av renbetesmarkema var en effektivisering av driften nödvändig för att kunna bibehålla nivån
på näringen. Alla eventuella möjligheter till expansion av näringen som de planerade
förbättringarna av rennäringens effektivitet och lönsamhet hade kunnat leda till sköts
däremot i bakgrunden och blev en icke-fråga. Ett bibehållande av status quo betrak
tades som det mest optimala som kunde uppnås under de rådande omständigheterna.
Någon reell insikt i orsakerna till näringens problem presenterades inte från
statsmakternas sida. När dessa skulle åtgärdas var det de svenska statsmakterna som
skulle agera för att den efterblivna och underutvecklade samiska rennäringen skulle
moderniseras och rationaliseras. Att samepolitiken skulle ha bidragit till att fördjupa
problemen ingick inte i problembeskrivningen. Rationaliseringssträvandena kombi
nerades även med en ökad ”vetenskapifiering”, där allt skulle mätas och värderas.
Precis som under första halvan av seklet skedde detta dock genom åtgärder som
beslutades ovanför samernas huvuden, beslut och insikter rörande rennäringens
organisation kunde endast komma från statsmakterna om än samerna nu tilläts delta
i processen på ett mer kontinuerligt sätt än tidigare. Renskötarnas egen syn på och
inställning till sin näring gavs emellertid inte något större utrymme.
Inom SSR delade de ledande sameföreträdarna i stor utsträckning statsmakternas
beskrivning av renskötseln som en näring i kris. Alla inom förbundet accepterade
dock inte den bild av näringen som presenterades, vid landsmötena höjdes röster
som menade att beskrivningen av renskötseln som en krisnäring var både felaktig
och överdriven. Det fanns förvisso problem, men dessa kunde lösas inom de rådande
strukturerna. Majoriteten inom förbundet tycktes dock dela ledningens bild av ren
skötseln och dess problem. Men där statsmakterna i stor utsträckning pekade på inre
strukturella faktorer inom renskötseln som både bidragande orsaker till krisen och
som de centrala punkterna att fokusera på i strävandena att komma till rätta med
näringens svårigheter, ville förbundet i långt högre utsträckning inrikta diskussionen
på externa faktorer och deras påverkan på renskötseln. Det fanns förvisso inre
strukturella problem som behövde lösas, som till exempel en konservatism och pas
sivitet hos renskötarna i frågor rörande näringen, men det stora hotet mot näringen
var inskränkningarna av betesmarkerna. SSR ville därför ha åtgärder för att begränsa
de externa inskränkningarna av betesmarkerna, i kombination med en rationalisering
av näringen. I sin diskussion kring frågan utgick förbundet från ett resonemang
rörande de samiska rättigheterna till land och vatten.
Diskussionen rörande de samiska rättigheterna utvecklades successivt under peri
oden och var en fråga som förbundet riktade allt mer uppmärksamhet mot. Det ar
gument som inledningsvis fördes fram var att samerna hade äldre hävd till markerna
än de svenska statsmarkerna, samerna hade funnits i och utnyttjat området långt före
den svenska staten hade etablerat sin kontroll där. Det samiska nyttjandet av mar
kerna hade därför en stark rättsgrund, något som i större utsträckning borde erkännas
från statsmakternas sida. Att det samiska markutnyttjandet skulle vara beroende av
ett statligt förlänat privilegium, vilket var den officiella synen, bestreds bestämt
utifrån dessa argument. Genom samernas äldre hävd till området kunde så inte vara
fallet. Något uttalat krav på äganderätt till markerna fördes däremot inte fram från
SSR:s sida.
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Inledningsvis baserade de ledande sameföreträdarna sina argument på renbeteslagstiftningen, som betraktades som en kodifiering av de traditionella samiska
rättigheterna, men successivt förändrades detta och SSR började föra fram argument
baserade på samernas ställning som urbefolkning. Dessa argument hade en större
tyngd och stod mer självständigt, genom att de inte utgick från den svenska lag
stiftningen. Förbundet hävdade att samernas ställning som urbefolkning inte enbart
utgjorde grunden för deras rätt att utnyttja markerna utan även för renbeteslagstiftningen, att denna var ett erkännande av samerna som urbefolkning. Perspek
tivet försköts därigenom, från att ha tagit sin utgångspunkt i den svenska lag
stiftningen till att kretsa kring en diskussion på ett internationellt plan rörande ur
befolkningars rättigheter. Perspektivförskjutningen hängde troligen samman med
den internationella diskussionen på området, där ILO:s konvention nr. 107 från 1957
rörande urbefolkningar var ett konkret resultat, om än SSR enbart gjorde allmänna
hänvisningar till den internationella utvecklingen. Argumentationen rörande samer
nas rätt till land och vatten kom att få stor betydelse i diskussionerna kring exploate
ringen av renbetesområdena. Bland de olika verksamheter och intressen som i
ökande utsträckning ville utnyttja renbetesmarkerna var det framför allt utbyggna
den av vattenkraften, med dess mycket påtagliga effekter i form av marker som
förlorades för evigt, som kom att stå i fokus för diskussionerna.
Konflikterna kring vattenregleringarna var en viktig stridsfråga för SSR under pe
rioden. Före 1950-talet hade frågan inte uppmärksammats inom samerörelsen trots
att vissa projekt, som till exempel Suorvaregleringarna, redan hade genomförts inom
Såpmi, men under perioden blev frågan central. Vattenregleringsfrågans betydelsen
för förbundet låg på flera plan. För det första uppfattades vattenregleringarna som ett
allvarligt och reellt hot ur ett näring sperspektiv. De många planerade projekten
skulle medföra omfattande ingrepp i renbetesmarkerna med stora och ännu oöver
skådliga effekter. Att exploateringarna fortsatte utan att en övergripande under
sökning genomfördes för att utröna de sammantagna följderna av dessa och andra
former av exploatering av renbetesmarkerna var en källa till osäkerhet och oro. För
det andra utgjorde vattenregleringarna en viktig symbolfråga för SSR, där för
bundets hävdande av samernas rätt till land och vatten stod mot det statligt under
stödda utnyttjandet av de samiska områdena för andra syften. Vattenregleringarna
utgjorde den enskilt mest betydelsefulla frågan där SSR försökte propagera för de
samiska rättigheterna och för att samerna skulle ha ett större inflytande över ut
nyttjandet av dessa områden. Den fick därför en mer framskjuten och central po
sition än andra exploateringsfrågor. Slutligen fungerade vattenregleringarna som en
viktig pådrivare i arbetet att få fler lappbyar att sluta upp som medlemmar i SSR.
Det hot regleringsplanerna utgjorde utnyttjades i argumentationen för att förmå fler
lappbyar att söka inträde som medlemmar. Genomslaget i förbundets argumentation
tycks dock ha varit begränsat, till och med bland de lappbyar som var medlemmar
var det endast ett fåtal som vände sig till SSR för att låta förbundet företräda dem i
förhandlingarna rörande enskilda projekt. Hotet från vattenkraftsutbyggnaden bidrog
dock sannolikt till en ökad medvetenhet bland de renskötande samerna, en med
vetenhet om att deras näring befann sig i en utsatt position i relation till andra intres
sen.
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Andra intressen som strävade efter och hade behov av att utnyttja renbetesmarker
kunde inte avfärdas rakt av, men en målsättning i SSR:s arbete var att samema
skulle tillerkännas ett större inflytande vid behandlingen av dessa frågor. Denna
strävan gällde både på ett lokalt plan, där berörda lappbyar i större utsträckning
borde få samråda inför genomförandet av olika projekt, och på ett mer centralt plan,
där SSR som organisation borde få ett större inflytande i den övergripande plane
ringen av utnyttjandet av dessa marker. Framför allt strävade förbundet efter att
statsmakterna skulle betrakta detta problemkomplex i sin helhet, att göra en
sammantagen bedömning av vilka totala effekter de externa inskränkningarna av
betesmarkerna hade haft och skulle komma att få för renskötseln. SSR:s krav inne
bar att en avvägning skulle göras, mellan renskötselns behov å den ena sidan och
övriga intressens å den andra. Ett förverkligande av dessa krav skulle ha inneburit att
renskötselnäringens ställning hade stärkts påtagligt, övriga intressen som ville nyttja
området hade dels haft att anpassa sig till varandra och jämka sina behov, dels varit
tvungna att i större utsträckning ta hänsyn till renskötselns intressen. Kraven till
godosågs inte av statsmakterna, men trots detta framträder tydligt den starka rätt till
markerna, framför allt genom renskötseln, som förbundet ansåg att samerna hade.
Det fanns en medvetenhet inom SSR, framför allt efter skiftet på ordförande
posten 1960, om att alla de planerade vattenregleringsprojekten inom det samiska
området inte gick att förhindra, men organisationen strävade efter att samemas och
renskötselns intressen skulle beaktas i större utsträckning när dessa frågor behand
lades. Förbundet krävde dessutom att ett antal vattendrag skulle undantas från ut
byggnad, med hänsyn till rennäringens behov. En strategi som SSR försökte utnyttja
mot slutet av perioden var att tillfälligt försöka hejda utbyggnaden av vattenkraften,
för att ge tid och utrymme för en grundlig genomgång och utvärdering av vilka to
tala effekter de planerade projekten skulle ha på renskötseln. Därmed hoppades
förbundet att en starkare grund skulle skapas för kraven på att undanta vissa för
renskötseln särskilt värdefulla områden från exploatering genom vattenregleringar.
Denna strategi blev dock inte framgångsrik, en utredning tillsattes förvisso men
utbyggnaden av vattenkraften fortsatte parallellt med dess arbete.
Vattenregleringsfrågan fick stor uppmärksamhet nationellt under perioden och
var ett område där SSR hade möjligheter att via allianser med andra parter stärka sitt
försvar av renskötselns intressen. De naturvårdsintressen som allt mer började göra
sig gällande under perioden ville liksom förbundet begränsa utbyggnaden av vatten
kraften och skulle därmed ha kunnat utgöra en viktig allierad i dessa frågor. Trots
denna intressegemenskap fanns en klyfta mellan SSR och naturskyddsrörelsen som
försvårade ett samarbete, en klyfta som kan belysas med två exempel, synen på
nationalparkerna och rovdjursfrågan. I fråga om inrättandet av nationalparker hade
de samiska företrädarna långt ifrån en lika entusiastisk inställning som naturvårdsintressena. Att naturvårdsåtgärder, som till exempel inrättandet av nationalparker,
skulle skydda områden mot exploatering som det hävdades från naturskydds
rörelsens sida bemöttes med stor skepsis av samerna. Anläggandet av Suorvadammen inom de ursprungliga gränserna för Stora Sjöfallets nationalpark visade att
detta inte utgjorde en säker garanti mot framtida exploateringar om stora behov
uppstod. Dessutom innebar nationalparkerna vissa inskränkningar av renskötarnas
utnyttjande av markerna i dessa områden. I rovdjursfrågan menade SSR att natur
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skyddsrörelsen uppvisade en bristande förståelse för det samiska motståndet mot att
skydda och bevara dessa djur. Att de renskötande samerna motsatte sig denna typ av
åtgärder berodde inte på ett ”rovdjurshat” som det ofta framställdes som, utan på att
rovdjuren fanns inom det samiska området och att det därför i slutändan var ren
skötseln som fick betala priset för ett rovdjursskydd. ”Freden i Sarek”, det vill säga
uppgörelsen mellan naturskyddsrörelsen och vattenkraftsintressena om vilka vatten
drag som skulle exploateras och vilka som skulle skyddas, fördjupade klyftan mellan
SSR och naturskyddsrörelsen. Trots att avtalet hade den positiva effekten att vissa
av de vattendrag förbundet arbetat för att bevara skulle undantas från exploatering,
innebar det samtidigt att organisationen nu stod ensam i försvaret av andra.
Naturvårdsfrågorna står som en intressant kontrast till vattenregleringarna och
andra former av exploatering och utnyttjande av markerna. Trots att syftet här var att
bevara områden fanns det en viss misstänksamhet inom SSR mot utvecklingen på
detta område. Naturvårdsfrågorna började uppmärksammas av förbundet först mot
slutet av undersökningsperioden. Vissa insatser på detta område ansågs vara posi
tiva, men samtidigt uttrycktes en viss skepsis mot värdet av naturvårdsåtgärder.
Genom den stora nationalekonomiska betydelse som till exempel vatten
regleringarna hade fanns det en större förståelse för behovet av dessa trots att marker
helt gick förlorade. Naturvårdsåtgärder som till exempel avsättande av national
parker ansågs däremot ha ett begränsat värde, dessa gynnade främst ”fritidsfolket”
och därmed var nyttoaspekten inte lika tydlig. I sin argumentation på området beto
nade SSR framför allt att samernas rättigheter inte fick inskränkas till följd av natur
vårdsåtgärder. Det regelverk som gällde för nationalparkerna hade till exempel haft
negativa effekter för utövandet av renskötseln vilket förbundet protesterade emot.
SSR krävde därför att de samiska rättigheterna respekterades och att samerna fullt ut
fick delta i dessa beslutsprocesser och inte enbart ställdes inför fullbordat faktum
som tidigare hade varit fallet. Förbundets argumentation utgick således även här
mycket tydligt från ett rättighetsperspektiv: Samernas rätt till markerna var stark och
eventuella åtgärder, om så på naturvårdsområdet, måste i första hand ta hänsyn till
detta.

B il d

o c h m o t b il d

-

d e t s a m is k a i f ö r ä n d r i n g

Ulf Mörkenstam har i sin avhandling konstaterat att renskötseln fortfarande stod i
fokus för den svenska samepolitiken under den period som har studerats här, en bild
som tydligt har framträtt i det undersökta materialet. Statsmakternas uppmärksamhet
var riktad mot näringen, och de utredningar rörande samefrågan som var aktuella
under perioden var antingen helt inriktade på renskötseln eller utgick från dess in
tressen. Nomadskolutredningen, den enda större utredning som inte direkt var
kopplad till näringen, utgick till exempel i sina resonemang i stor utsträckning från
renskötseln. De icke renskötande samerna fanns med i utkanten av den svenska
samepolitiken, som en diffus och otydligt definierad grupp, men strålkastarljuset var
riktat mot renskötarna. Politiken kunde dock inte motiveras utifrån samma grunder
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som tidigare. Under perioden skulle samerna på allvar inkorporeras i den svenska
välfärdsstaten, de skulle inte längre utgöra ”styvbarn i folkhemmet Sverige”.3 För att
möjliggöra detta var det nödvändigt att samerna nu inlemmades i det svenska sam
hället, något som även gällde de renskötande, segregeringen skulle ersättas med en
form av assimilering. Renskötseln skulle bli en näring bland andra och samerna en
grupp bland andra, som inte skulle utmärkas av nomadiserande livsföring, särpräg
lade traditioner eller andra av de aspekter kring samisk kultur och renskötsel
näringen som samepolitiken tidigare strävat efter att bevara. I stället fördes ren
skötseln nu fram som en förutsättning för samisk kultur, vilket därmed motiverade
en fortsatt inriktning på näringen inom politikområdet. Bilden av det samiska i den
offentliga politiken var således, trots den förändrade retoriken, till stora delar den
samma. Likhetstecken sattes fortfarande mellan det samiska och renskötseln, utanför
näringen fanns ingen egentlig samepolitik.
Frågan var då hur SSR skulle förhålla sig till denna officiella bild, om den ac
cepterades eller om förbundet försökte föra fram en alternativ bild av det samiska,
en bredare och mer inkluderande definition där även andra aspekter än renskötseln
inrymdes. Det är först under den undersökta perioden som samerna för första gången
får det nödvändiga politiska handlingsutrymmet för att kunna åstadkomma detta.
Under första halvan av 1900-talet hade enskilda ledande sameföreträdare som till
exempel Elsa Laula och Torkel Tomasson vid olika tillfällen gjort försök i denna
riktning, men utan att få gehör. Det var endast genom att utgå från renskötselns
intressen som samerörelsen över huvudtaget hade en möjlighet att föra upp frågor på
den samepolitiska agendan, och successivt fick renskötseln spela en allt mer fram
skjuten roll inom samerörelsen. Gustav Park var som den mest framträdande sameföreträdaren under 1930- och 1940-talen starkt bidragande till denna utveckling.
Genom bildandet av SSR fick dock samerörelsen en bredare bas att uttala sig från
och en större legitimitet för de krav som fördes fram. En alternativ bild av det sa
miska kunde därigenom presenteras med större tyngd och med krav på uppmärk
samhet, krav som inte omedelbart eller med självklarhet kunde negligeras trots att
samepolitiken fortfarande kretsade kring renskötseln
Någon sammanhållen syn på de samepolitiska frågorna, likt det yttrande som
SSR presenterade 1968 under rubriken ”Samernas Samepolitiska Program”, diskute
rades inte inom förbundet under perioden.4 Däremot är det tydligt att mycket av
grunden och innehållet i det senare presenterade programmet lades nu och det går
därför att belysa hur det samiska lyftes fram av SSR. Redan vid förbundets bildande
markerades att renskötselfrågorna skulle ha en framskjuten plats på organisationens
agenda. Detta synliggjordes i SSR:s ändamålsparagraf där det angavs att arbetet för
att främja samernas intressen skulle bedrivas med särskild hänsyn till renskötselns
behov och utveckling. Eftersom förbundets målsättning var att lappbyarna skulle
utgöra centrala byggstenar i organisationen var det naturligt att betona att ren
3 Citerat från insändare undertecknad med pseudonymen ”Norrbottning. Icke Same”, i: Norr
bottens-Kuriren 11/10 1937
4 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds Urtima landsmöte i Östersund den 3—5
oktober 1968jämte samernas samepolitiska program, Bilaga 2. Se även: Åhrén, Ingwar (red.)
(1986). Samernas vilja. Umeå: Svenska Samernas Riksförbund.
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skötseln skulle ha en framträdande roll i arbetet. Samtidigt var SSR:s uttalade mål
sättning att vara en representant för alla samer, att tala för hela samegruppen. Det
var således inte som en uttalad näringsorganisation förbundet äntrade den samepolitiska arenan, det var som en intresseorganisation för samerna i Sverige. Frågan
var då vilken utformning detta skulle få i SSR:s arbete, vilken innebörd som skulle
läggas i uttrycket ”med särskild hänsyn” och hur stark betoning som renskötsel
frågorna skulle få.
En översikt över landsmötesprotokollen ger vid handen att dessa frågor hade en
mycket dominerande position i arbetet inom förbundet. Frågor kring renskötseln
dominerade förhandlingarna på landsmötena, medan frågor utan direkt anknytning
till renskötseln var få och fick lite utrymme. De svårigheter SSR mötte i arbetet med
att få lappbyarna att sluta upp bakom organisationen kan ha bidragit till att renskötselfrågoma betonades i större utsträckning, i syfte att visa vilken vikt förbundet
lade på dem och vilken nytta lappbyarna därmed kunde ha av ett medlemskap. Även
gentemot statsmakterna var det centralt att lyfta fram rennäringsfrågorna, eftersom
dessa fortfarande stod i fokus för samepolitiken. Att driva rennäringsfrågor i främsta
ledet låg därmed på många sätt i förbundets eget intresse, i dess strävan att bli upp
fattat som en representant för samerna av statsmakterna och att betraktas som en
företrädare för gruppen av samerna själva. Ett SSR utan lappbyarna skulle sannolikt
ha svårare att hävda sig i relationen till statsmakterna, och saknades en tydlig profil i
dessa frågor fanns en risk att lappbyarna inte skulle se något värde i att träda in som
medlemmar i förbundet.
Att rennäringsfrågorna fick en central ställning i förbundets arbete innebar dock
inte med nödvändighet att den officiella bilden av det samiska skulle anammas.
Frågor rörande de icke renskötande samerna kunde trots det drivas av förbundet,
deras situation kunde belysas och problematiseras och en bredare och mer inklude
rande bild av det samiska kunde lyftas fram. Vilken väg valde då SSR? I behand
lingen av denna fråga är det centralt att göra en tidsmässig uppdelning av förbundets
agerande, en uppdelning där skiljelinjen går vid skiftet på ordförandeposten 1960.
SSR:s ordförande hade under den undersökta perioden ett stark inflytande över in
riktningen på organisationens arbete. Framför allt Gustav Park men även Israel
Ruong satte sin prägel på verksamheten, på vilka frågor som lyftes fram och hur de
behandlades. Skiftet på ordförandeposten kunde därför utläsas i förbundets behand
ling av olika frågor, där den bild av det samiska som presenterades i relationerna till
statsmakterna är ett tydligt exempel.
Under Parks ordförandeskap var den bild av det samiska som presenterades från
SSR:s sida i stor utsträckning endimensionell, i likhet med bilden av samerna inom
offentlig politik var det renskötseln och dess intressen som lyftes fram och det var
fjällrenskötseln som stod i fokus. De frågor som fördes fram till statsmakterna ut
gick från och fokuserade nästan enbart på näringen, andra fält inom det samiska och
andra samiska grupper var i stort sett osynliga. Under Parks ledning hade förbundet
inte enbart anammat samepolitikens bild av det samiska, även språkbruket var lik
artat som när renskötseln beskrevs som en nödvändig förutsättning för samisk kul
tur. Park fortsatte därmed på den linje han hade drivit före tillkomsten av SSR, men i
förbundets regi blev anpassningen till bilden av det samiska i offentlig politik än
mer uttalad. Den offentliga bilden hade därmed en stor inverkan på den självbild
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som SSR presenterade. Förbundet förhöll sig inom de gränser denna bild satte och
gjorde under Parks ledning inga direkta försök att utmana dessa gränser. Genom att
förbundet anammade den stereotypisering som bilden av samerna i offentlig politik
var ett uttryck för, fick näringen även inom SSR närmast den funktion av att produ
cera etnisk identitet vilken den hade i samepolitiken. I stället för att vara en av flera
positiva symboler för samisk kultur och identitet, fungerade den som den domine
rande markören av denna identitet.
Förbundets argumentation när bibehållandet av nomadskolan som en separat in
stitution ifrågasattes under mitten av 1950-talet är belysande. SSR lyfte fram
nomadskolan som en viktig samisk inrättning med stor betydelse både för samisk
kultur och för renskötseln. Förbundet framhöll vilka risker en avveckling av nomad
skolan skulle medföra på grund av detta, de samiska barnen skulle hamna i minoritet
vid de reguljära skolorna vilket riskerade att få negativa effekter för den samiska
kulturen. Det fanns en risk att avsaknaden av en trygg samisk skolmiljö skulle leda
till att barnen underkommunicerade sin samiska identitet, med allvarliga framtida
konsekvenser för kulturens utveckling. Nomadskolan gav dessutom eleverna en
inblick och insikt i rennäringens centrala betydelse för den samiska kulturen, vilket
lyftes fram som ytterligare ett argument för att skolan skulle bibehållas. SSR gjorde
därmed en mycket stark koppling mellan skolan, kulturen och renskötseln. Att barn
till samer som stod utanför renskötseln, och även barn till skogsrenskötarna, redan
befann sig i den utsatta position förbundet ville undvika för eleverna vid nomad
skolan om denna lades ner lyftes däremot inte fram. SSR föreslog heller inte att
dessa grupper skulle inkluderas i nomadskolans elevunderlag. Förbundets argumen
tation utgick enbart från renskötseln och vilken betydelse skolan hade för denna
näring, övriga grupper lämnades därhän. Utanför nomadskolan tycktes inga samer
finnas, åtminstone inga som var i behov av att inkluderas i denna kulturella kontext.
Försvaret av nomadskolan var således defensivt, det var enbart en strävan att slå
vakt om det befintliga och inte ett försök att låta andra samiska grupper få ta del av
den positiva arena för samisk kultur som nomadskolan enligt SSR utgjorde.
Att förbundet under Parks ledning så tydligt och ensidigt fokuserade på ren
skötselns intressen, trots de uttalade målsättningarna att företräda hela samegruppen,
kan dock i viss mån förklaras av och förstås utifrån den rådande situationen. Park
hade under många år varit inriktad på renskötselfrågor i sitt arbete inom samerörelsen och frågan utgjorde fortfarande den bärande pelaren inom samepolitiken.
Näringen var den främsta symbolen för det samiska. Dessutom upplevdes ren
skötseln som påtagligt hotad till följd av exploateringarna av renbetesmarkerna och
det ansågs därför vara centralt att slå vakt om dess intressen. Även den rättighetsproblematik som diskuterades tidigare i kapitlet var viktig, till följd av de svenska
renbeteslagarna var de samiska rättigheterna knutna till näringen. Om denna för
svann denna sågs under 1950-talet ingen alternativ rättslig grund för SSR att hävda
de samiska rättigheterna. Den tvehågsenhet förbundet uppvisade när den skulle
arbeta med att ta fram ett förslag till revidering av 1928 års renbeteslag belyser detta
väl. Den kommitté som tillsattes inom SSR för att arbeta med frågan lades snabbt
ner med hänvisning till att renbeteslagen trots allt var det enda rättsliga skydd samema hade för sina rättigheter. Förbundet vågade därför inte driva frågan om en
revidering på grund av farhågor att en sådan riskerade att undergräva samernas ställ
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ning. Någon offentlig diskussion kring den starka betoningen av renskötselns intres
sen fördes dock aldrig inom förbundet, något som sannolikt successivt undergrävde
de icke renskötande samernas tilltro till och engagemang i arbetet.
Under Ruongs ordförandeskap förändrades dock bilden påtagligt, arbetet började
bedrivas mer offensivt och perspektiven vidgades. I stället för att ängsligt slå vakt
om de rättigheter samerna hade genom renbeteslagstiftningen, argumenterade Ruong
för att bredda bilden av det samiska och för att stärka grundvalen för de samiska
rättigheterna genom att utgå från samernas ställning som urbefolkning i stället för
den svenska lagstiftningen. Därigenom skulle fler samer kunna bli delaktiga i dessa
rättigheter. Redan genom att Ruong utgick från urbefolkningskriteriet var det tydligt
att det var en annan bild av det samiska som fördes fram, en som inte utgick från de
grundförutsättningar som den svenska samepolitiken och lagstiftningen gav utan
som gick avsevärt vidare än så. Genom att betona att samerna inte endast var en
minoritet i Sverige utan en urbefolkning, fick frågan en annan relevans och be
tydelse för diskussioner på en internationell nivå. Hans engagemang i det samiska
samarbetet i Norden och i att lyfta fram samerna som ett folk trots de skiljande
statsgränserna var en del i den nya helhet han ville betona. Ruong eftersträvade att
fördjupa samhörigheten inom den samiska gruppen, att få alla samer, oavsett
näringsutövning, att känna sig delaktiga i en nationell samisk enhet, ett samiskt folk.
Han förespråkade därför att definitionen av samerna i lagstiftningen skulle föränd
ras. I stället för att utgå från renskötselutövning borde den utgå från ett språk
kriterium, en definition baserad på kulturella kriterier skulle ersätta den näringsmässiga. Under den korta del av undersökningsperioden som Ruong var ordförande
lyftes dessa frågor fram av förbundet gentemot statsmakterna. När SSR 1962 till
exempel begärde en revision av lagstiftningen rörande samernas rättigheter till land
och vatten, ingick ett krav på att de icke renskötande samernas intressen skulle be
aktas i detta arbete och att även de skulle få ta del av dessa rättigheter.
Ruong mötte dock problem i sin strävan att förändra bilden av det samiska och
stärka de icke renskötandes ställning. Många renskötare inom förbundet uttryckte ett
uttalat motstånd mot att icke renskötande samer skulle få ta del av de samiska rättig
heterna. Motståndarna framförde farhågor om att detta skulle medföra intrång i ren
skötseln och att konkurrensen om jakt och fiske skulle bli alltför stor. Det var därför
inte med självklarhet som dessa frågor lyftes fram av förbundet. Även Ruong hade
dessutom de renskötande i fokus, han såg dem som kärngruppen inom det samiska
och deras intressen hade därför en större tyngd och angelägenhet. Framställningen
av det samiska förändrades dock påtaligt under Ruongs ordförandeskap i jämförelse
med den retorik som Park hade använt. Genom att argumentera utifrån att samerna
var en urbefolkning utmanades gränserna för samepolitiken. Det alternativa per
spektiv på hur frågan skulle betraktas som fördes fram innebar ett ifrågasättande av
grundvalarna för politikområdet. Under Ruongs ledning försökte SSR förändra och
ge ett eget innehåll till hur de kategoriserades: Den lapska minoriteten skulle om
vandlas till en samisk urbefolkning. Därmed ifrågasattes också för första gången
bilden av det samiska i offentlig politik, något som var en nödvändig förutsättning
för att denna bild skulle nyanseras och förändras och för att samepolitiken skulle
utvidgas till att omfatta mer än enbart näringsfrågor. Så länge ingen tydlig alternativ
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bild presenterades av förbundet var det osannolikt att några förändringar skulle ske
inom politikområdet, men nu öppnades möjligheter för en sådan utveckling.
Den starka betoningen av renskötselns intressen inom SSR ledde dock till att sa
nier utanför näringen allt mer uttalat började kritisera förbundet under perioden. Den
kritik som fördes fram och förbundets bristande förmåga eller vilja att tillmötesgå de
icke renskötande samernas krav på att ges ett större utrymme i förbundets arbete
skulle leda till en allt djupare splittring inom samerörelsen, vilket i förlängningen
medförde att de icke renskötande samerna bildade egna organisationer. Trots för
ändringarna i retoriken till följd av Ruongs tillträde som ordförande för SSR över
bryggades inte dessa klyftor, den bild av det samiska som förbundet förde fram var
inte de icke renskötande samernas bild. Därmed har vi kommit in på hur SSR age
rade inåt mot samesamhället och hur organisationen uppfattades av samerna.

SSR

OCH SAMERNA OCH SAMERNA I

SSR

När SSR bildades hade organisationen som målsättning att företräda samerna som
grupp, att vara en samisk intresseorganisation som förenade alla samer och som
talade med en röst: samernas. Bildandet av en samisk riksorganisation, omfattande
och representerande alla samer, hade varit ett övergripande mål inom samerörelsen
sedan den första mobiliseringsvågen vid skelskiftet 1900. Denna målsättning var en
naturlig anpassning till det svenska samhället, till dess struktur och organisationstradition. Det var endast på detta sätt en grupp kunde nå fram och ut med sina åsik
ter, det var endast på detta sätt de kunde få en röst till vilken statsmakterna skulle
finna det mödan värt att lyssna. I grunden var detta en problematisk väg att gå, att
inom en organisation förena alla samiska grupper, att representera och vara repre
sentativ för alla samer från norr till söder, renskötare och icke renskötare, och deras
intressen. Det var en anpassning till de externa kraven på enighet inom gruppen och
till bilden av samerna som i första hand renskötare.
Bristande enighet hade tidigare utnyttjats av lappväsendet för att undergräva tro
värdigheten i de krav som framfördes från samiska grupper. Det var därför betydel
sefullt för SSR att i relationerna till statsmakterna framställa sig som en företrädare
för alla samer och att organisationen uppvisade en enad front utåt, att förbundet
talade med en röst. Kravet på närmast total enighet innebar att särintressen, skillna
der och oppositionella åsikter, åtminstone inledningsvis, skulle trängas undan till
förmån för en utåt sett total enighet. Det är också denna bild av SSR som framträder
vid en överblick av de beslut som fattades vid landsmötena. Trots debatter och oenigheter i olika sakfrågor togs de flesta besluten enhälligt. Behovet av att utåt upp
visa enighet upplevdes som stort och det kombinerades dessutom med en lojalitet
med förbundet och de förslag som presenterades av styrelsen. Enigheten inom SSR
berodde dock inte enbart på de externa kraven på en enig sameopinion och på om
budens lojalitet mot förbundet. Som Lars Thomasson har belyst var diskussionsklimatet dåligt och oppositionella röster undertryckta. Enigheten uppnåddes således
inte enbart genom att alla slöt upp bakom en linje i majoriteten av frågor, alternativa
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förslag motarbetades aktivt. Kravet på yttre enighet gällde således även internt inom
förbundet. Den starka konformitetslinjen, som inte minst drevs av Gustav Park,
bidrog sannolikt till att sprickor och motsättningar inom SSR länge inte syntes. Den
bild av enighet i förbundets arbete som framträder under större delen av under
sökningsperioden, oavsett orsaker, säger dock lite om hur förbundet levde upp till
sin övergripande målsättning att representera alla samer.
I en strävan att företräda alla samegrupper borde en grundläggande riktlinje i
SSR:s arbete ha varit att presentera en bredare och mer inkluderande bild av det
samiska, att lyfta fram andra grupper än enbart renskötarna och andra aspekter än
enbart näringen, att problematisera och utmana den officiella bilden. Som tidigare
har konstaterats gjordes inte detta, framför allt inte under det första decenniet av
förbundets existens. Arbetet med medlemsvärvningen var uttalat inriktad på lapp
byarna, på att få alla renskötare som medlemmar i organisationen. Den bild som
målades upp var att när samtliga lappbyar hade slutit upp bakom förbundet skulle
organisationen företräda alla samer, den stod då i spetsen för ett enat samefolk. De
icke renskötande samerna ansågs vara representerade genom de sameföreningar som
var medlemmar i förbundet. Redan vid starten 1950 hade tio sameföreningar gått in
som medlemmar, en siffra som höll sig relativt konstant under hela perioden, 1962
var till exempel tretton föreningar medlemmar. Genom att dessa redan från början
slöt upp bakom förbundet behövde organisationen inte arbeta aktivt för att värva
föreningarna som medlemmar. I sameföreningarna ingick dock både renskötare och
icke renskötare, varför det är osäkert hur många samer utanför renskötseln som
genom en sameförening var medlem i förbundet. Därmed går det redan inlednings
vis att konstatera att SSR både i sin inriktning på arbetet och sin syn på vilka med
lemmar som var viktigast inte levde upp till målsättningen att företräda hela samegruppen.
I den retorik som användes under större delen av undersökningsperioden, framför
allt av Gustav Park, framställdes den samiska kulturen som beroende av rennäringen
för sin fortlevnad. Denna bild användes både internt i artiklar i SET och externt i
framstötar till statsmakterna. Därmed tycktes de icke renskötande samerna inte ha
någon betydelse för samisk kultur. Valet av målsättning och strategi för SSR, att låta
renskötselfrågorna stå centralt, var som tidigare har nämnts i viss mån förståeligt
med tanke på näringens utsatta position och inriktningen på den svenska samepolitiken under perioden. Renskötselfrågor var samepolitik, och samepolitik var
renskötselfrågor. Det faktum att förbundet mot slutet av perioden, under Ruongs
ledning, i större utsträckning försökte beakta de icke renskötande samernas situation
och problem, visar dock att det fanns en ökad medvetenhet om behovet och betydel
sen av att integrera även dem i förbundets verksamhet om SSR skulle kunna framstå
som en samisk organisation, inte minst inåt mot den samiska gruppen. Samtidigt var
de insatser som gjordes relativt svaga, och de möttes dessutom av motstånd bland de
renskötande samer som var aktiva inom förbundet. SSR:s utsagor om att represen
tera samerna som grupp stämde därför inte, något som också konstaterades av sameutredningen 1975.5 De renskötande samerna ställdes, och ställde sig, således utanför

5 SOU 1975:99, 151.
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förbundets arbete. Det fanns dock även en gradering av de icke renskötande sa
merna, något som tydligt framträdde i diskussionerna på landsmötet 1954 rörande
Stockholms sameförenings ansökan om medlemskap i SSR. Övriga sameföreningar
som var medlemmar återfanns i det samiska kärnområdet, i Såpmi, och det var just
denna aspekt som diskussionen kom att handla om. Flera av ombuden ifrågasatte ett
medlemskap med motiveringen att sameföreningen inte fanns i det samiska området,
förbundet borde endast företräda samerna inom kärnområdet. Samiskhet var således
både beroende av näring och närhet.
De icke renskötande samerna var dock inte de enda som upplevde att de stod
utanför förbundets arbete, även inom den kärngrupp i förbundets arbete som ren
skötarna utgjorde kan en liknande problematik skönjas. Trots att förbundet arbetade
mycket aktivt med att få lappbyarna att bli medlemmar i organisationen dröjde det
hela elva år innan samtliga byar hade gått med. Det var framför allt lappbyarna i
Norrbotten som stod utanför förbundet, något som tydde på att det länge fanns en
tveksamhet till behovet och betydelsen av en organisation som SSR inom länet.
Även i vattenregleringsfrågan var detta påtagligt, trots att förbundet gav hög prioritet
åt denna fråga och upprepade gånger uppmanade lappbyarna att ge SSR fullmakt att
företräda dem vid förhandlingar var det endast ett fåtal som hörsammade detta.
Bland dem som dröjde längst med att söka medlemskap i förbundet fanns några
av skogslappbyarna, och en bidragande orsak till detta kan ha varit hur förbundet
behandlade den för skogssamerna mycket viktiga frågan om tre-trean. Denna be
stämmelse, 3 §, 3 mom. i renbeteslagen, försatte skogsrenskötseln i en svagare po
sition än fjällrenskötseln. Enligt renbeteslagen skulle båda renskötselformerna vika
undan om deras verksamhet bedömdes som betungande för jordbruksnäringen, men
skogsrenskötseln skulle dessutom vika undan även för fjällrenskötselns behov.
Under ett flertal av landsmötena under 1950-talet sökte därför skogssamiska ombud
SSR:s stöd för att kräva en förändring av denna bestämmelse, i syfte att placera
skogsrenskötseln på jämställd nivå med fjällrenskötseln i lagstiftningen. Förbundet
undvek dock att ta upp frågan till diskussion. Det var först när den 1961 kom på
remiss från regeringen som den inte längre kunde hållas borta från dagordningen. I
det förslag till yttrande i frågan som SSR:s styrelse hade arbetat fram försökte orga
nisationen än en gång undvika att ta ställning i frågan, och det var först efter en lång
och infekterad debatt som ett kompromissförslag utarbetades som alla till slut slöt
upp bakom. Förbundet anklagades av skogssamerna för att sätta fjällrenskötseln
främst och det fanns röster bland de skogssamiska ombuden vid landsmötet som
ifrågasatte värdet för skogslappbyarna av ett medlemskap i en organisation som inte
var beredd att arbeta för frågor som var av stor betydelse för dem. Skogssamerna
upplevde sig som tydligt åsidosatta av SSR.
Även internt inom lappbyarna hade förbundet ett påtagligt legitimitetsproblem
under perioden. Trots att alla byar 1961 hade gått in som medlemmar i SSR var
långt ifrån alla renskötare delaktiga i arbetet. Det tycktes endast vara ett fåtal enga
gerade inom varje lappby som ägnade sig åt förbundets verksamhet, medan övriga i
stor utsträckning uppvisade ett bristande intresse för denna. De problem SSR hade
med att få medlemmarna att betala medlemsavgifterna och att skjuta till de ekono
miska bidrag till förbundets verksamhet, och från 1960 även till SET/Samefolket,
som landsmötena vid olika tillfällen beslutade om är illustrativt. Trots att dessa be
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slut fattades av en enig ombudsförsamling var det flera av lappbyarna som dröjde
med sina inbetalningar eller som inte gjorde dem över huvudtaget. Vid dis
kussionerna kring dessa frågor framhöll också ombud från lappbyarna svårigheterna
med att få bymedlemmarna att godta de beslut som landsmötet fattade, inte minst
rörande ekonomiska förpliktelser, beslut som de själva inte hade varit med att fatta
och som de inte kände sig delaktiga i. SSR:s problem i denna fråga, liksom svårig
heterna att få samtliga lappbyar att träda in som medlemmar i organisationen, pekar
på att de samiska gräsrötterna uppvisade en stor skepsis mot förbundet. Trots att
SSR drev och prioriterade frågor av stor betydelse för renskötseln, och därmed
borde ha uppfattats som en betydelsefull organisation av näringsutövarna, fanns det
uppenbarligen en distans mellan förbundet och dem organisationen företrädde.
Utifrån de resonemang som Sally Weaver för kring hur en organisation kan be
traktas som representativ för gruppen är det uppenbart att SSR inte uppfyller dessa
kriterier. Som hon konstaterar är dock representativitet inte alltid möjligt eller ens
önskvärt. Under uppbyggnadsfasen av en etnopolitisk organisation som SSR är det
inte osannolikt att den politiska medvetenheten inom gruppen är låg. Arbetet inom
organisationen kommer då sannolikt att inriktas på att bygga upp en sådan med
vetenhet. Därmed uppstår en situation där organisationen inte är representativ för de
åsikter som råder inom gruppen, utan snarast försöker etablera sitt synsätt hos de
individer den ska representera. I viss utsträckning kan denna problematik sägas ha
varit aktuell för SSR under perioden, då det ännu tycktes saknas en bred politisk
medvetenhet inom stora delar av samegruppen. Samtidigt är det dock tydligt att det
inte endast var denna problematik som förorsakade de svårigheter förbundet hade.
SSR brast även i att försöka tillgodose och engagera olika samiska grupper i arbetet,
betoningen på renskötseln var alltför ensidig och stark.
Att förbundet under perioden framhåller sig självt som representant och språkrör
för samerna som grupp bör tolkas mer som en strategi än som en utsaga om de fak
tiska förhållandena. Genom att frammana denna bild strävade SSR efter att stärka
sin position gentemot statsmakterna och samtidigt ge ökad tyngd och legitimitet åt
sina krav. Förbundet var inte bara samernas representant, det talade även med samernas röst. Samtidigt är det dock tydligt att SSR på många sätt närmast kan be
skrivas som en organisation för en samisk elitgrupp. Det var inte bara de icke ren
skötande samernas intressen som åsidosattes; kvinnorna stod till största delen utan
för förbundets arbete, skogssamerna menade att organisationen framför allt före
trädde fjällsamernas intressen och renskötarna ute i lappbyarna tycktes i stor ut
sträckning sakna engagemang och intresse för den verksamhet som SSR bedrev.
Kvar stod en begränsad grupp av framför allt samiska män som var aktiva inom
förbundet, med stark representation från fjällrenskötama, som uttalade sig i samer
nas namn. Därmed kan vi konstatera att SSR varken var representativt för samerna
eller levde upp till sin målsättning att representera hela samegruppen, men hur såg
statsmakterna på organisationen som företrädare för samerna och vilket genomslag
kan förbundet sägas ha fått för sina krav?
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När bildandet av SSR var ett faktum kan statsmakterna sägas ha stått inför två
huvudalternativ. För det första kunde förbundet ha negligerats eller dess representa
tivitet ifrågasatts. Därigenom skulle statsmakterna ha fortsatt den tidigare linjen
inom svensk samepolitik där samerna i stort sett varit uteslutna från något reellt
inflytande. Det andra alternativet var att acceptera SSR som en representant för
samerna eller åtminstone en del av den samiska gruppen. Följden skulle då bli att
statsmakterna tvingades att öppna upp det samepolitiska fältet och släppa in för
bundet som en aktör på området och därmed även ge utrymme för en ny syn på
dessa frågor och alternativa tolkningar och lösningar. Vid vissa tillfällen under
SSR:s första år antydde länsmyndigheterna i Norrbotten en inställning som pekade i
riktning mot det första alternativet, där förbundets representativitet för den samiska
gruppen ifrågasattes. Detta blev dock aldrig en uttalad linje från länsmyndigheternas
sida. Från de centrala myndigheternas sida valdes däremot det andra alternativet,
SSR blev relativt snabbt accepterad som en representant för samerna och som en
aktör som skulle höras i beslutsprocesser där samiska frågor utgjorde ämnet. Inled
ningsvis berörde denna position främst de centrala och mer självklara delarna av
politikområdet, det vill säga frågor rörande renskötseln. Förbundet fick aktivt arbeta
för att organisationen skulle erhålla en röst även i andra frågor som inte till sin
huvudinriktning berörde samerna och samiska intressen, som till exempel naturvårdsfrågor och vattenregleringar. Under perioden blev det dessutom ett mer eller
mindre självklart axiom att samiska representanter skulle ingå i utredningar som
berörde samefrågan. Detta var ett stort steg framåt jämfört med den tidigare situ
ationen, då samer endast undantagsvis hade ingått i olika utredningsarbeten.
SSR kan därmed sägas ha varit mer framgångsrikt inledningsvis i att etablera en
legitimitet utåt som samernas representant, än att erövra samma legitimitet inåt
bland samerna som deras företrädare. Den av statsmakterna tilldelade politiska re
sursen som denna position innebar stärkte dock sannolikt förbundet i dess strävan att
stärka medlemsbasen och bli mer representativt i bemärkelsen att företräda en större
andel av den samiska befolkningen. Hade statsmakterna negligerat eller motarbetat
SSR hade organisationen troligen haft svårare att förmå lappbyarna att sluta upp som
medlemmar. Genom ekonomiskt stöd till förbundet, genom att de olika utredningar
som pågick kontinuerligt informerade om sitt arbete vid landsmötena och genom att
organisationen även blev remissinstans i samefrågor gavs SSR en ökad legitimitet.
Varför fick då förbundet så snabbt status som en representant för samerna och en
ställning som remissinstans i samefrågor? Under de första årens verksamhet kunde
som nämnts organisationen knappast sägas ha varit representativ för samerna, men
trots den inledningsvis svaga medlemsbasen tilldelades förbundet ändå status som
samernas representant av statsmakterna.
Det finns flera bidragande faktorer till denna utveckling. För det första innebar
den internationella utvecklingen efter andra världskriget att minoritetsfrågor hade en
annan ställning och betydelse än tidigare, något som även påverkade samepolitiken i
riktning mot att bli mer tillmötesgående mot och lyhörd till de åsikter som fördes
fram från samernas sida. Den internationella uppmärksamhet som riktades mot dessa
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frågor innebar att Sverige inte i längden kunde negligera en samisk intresse
organisation utan att detta skulle ge ett visst eko. För det andra innebar själva till
komsten av SSR, en samisk riksorganisation, att det nu fanns en fast samtalspartner
vilket förändrade situationen jämfört med perioden före 1950, då de mer synliga
samiska opinionsyttringarna hade skett genom tillfälliga aktioner utan större konti
nuitet och fasthet. För det tredje kunde SSR ur ett perspektiv betraktas som ett ac
ceptabelt tillskott inom politikområdet. Organisationen byggde i första hand på
lappbyarna och drev främst frågor rörande renskötseln. Därmed passade förbundet
in i bilden av det samiska i den svenska samepolitiken och dess ensidiga fokusering
på näringen. SSR innebar därigenom inte något hot mot eller ifrågasättande av grun
den för den svenska samepolitiken. De försök förbundet gjorde att bredda politik
området för att i större utsträckning även omfatta de icke renskötande samernas
intressen var fåtaliga och kom först mot slutet av perioden. Slutligen innebar den
ställning som SSR tilldelades varken att organisationens målsättningar erkändes
eller att förbundet tillerkändes något reellt inflytande över besluten. Ett sätt att av
väpna kritiken från en organisation som SSR, åtminstone initiait, var att tillmötesgå
dess strävande att tilldelas en position inom politikområdet, samtidigt som stats
makterna bibehöll kontrollen över beslutsfattandet. Genom detta agerande gjordes
förbundet delaktigt i besluten utan att det hade inflytande över själva besluts
fattandet, något som gjorde det svårare för organisationen att stå utanför och kriti
sera den politik som fördes.
SSR:s roll inom politikområdet utvecklades således i en positiv riktning. In
ledningsvis var målsättningen att etablera organisationen som en aktör inom same
politiken prioriterad i förbundets strategi. Eftersom detta åstadkoms på relativt kort
tid, samtidigt som förbundets arbetsfält kontinuerligt utvidgades, kunde arbetet in
riktas på det mer konkreta innehållet i samepolitiken. I en diskussion kring för
bundets målsättningar och strategier kan det än en gång vara lämpligt att skilja på
organisationen före respektive efter skiftet på ordförandeposten. Under Gustav Parks
ordförandeskap kan SSR:s strategi främst beskrivas som defensiv, det handlade om
ett vakthållande om de befintliga samiska rättigheterna baserade på renbeteslagen.
Trots att kritiken från förbundet under hans ledning var skarpare formulerad var den
samtidigt mer begränsad i sin omfattning. Målsättningen var närmast att konsolidera
den position samerna hade, få initiativ togs för att utvidga eller förändra denna.
Renskötselns hotade position och en osäkerhet rörande vilka effekter mer om
fattande krav skulle få bidrog till detta. Under Ruongs ledning blev förbundet mer
offensivt, försök gjordes att utvidga samefrågan och förändra grunderna för den.
Med honom som ordförande blev kritiken mer nyanserad och tonläget nertonat, men
samtidigt ifrågasattes grundläggande delar av samepolitiken varför kritiken var mer
djupgående och vittfamnande. SSR strävade nu efter att försöka få inflytande över
den samepolitiska agendan, att själv föra upp frågor på den politiska dagordningen.
Gemensamt för hela perioden var dock att arbetet bedrevs inom det politiska syste
met, ansträngningarna inriktades på att genom argumentation och yttranden inom de
existerande politiska strukturerna nå fram med sitt budskap. Några utomparlamentariska metoder förekom inte och förespråkades heller inte. Förhållningssättet gent
emot statsmakterna på central nivå andades en tilltro till möjligheterna att genom en
konstruktiv dialog uppnå resultat och präglades av en uttalad samarbetsvilja.
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I relationen till länsmyndigheterna var situationen dock en annan. Under både
Parks och Ruongs ledning framförde SSR skarp kritik mot lappväsendet. Myndig
heten betraktades som en kontrollinstans gentemot samerna och på sätt och vis som
ett hinder i kontakterna och samarbetet med myndigheterna på central nivå, och
ansträngningarna inriktades därför på att lappväsendet skulle omvandlas och i slut
ändan avvecklas. Trots den stundtals skarpa kritik som framfördes mot myndigheten
var det ändå en påtaglig skillnad i tonläget mellan parterna jämfört med decennierna
före 1950. Den starka konflikt som hade rått mellan i första hand Park och lapp
fogdarna i Norrbotten hade nu tonats ner, inte minst från lappfogdarnas sida. De var
påtagligt mer försiktiga i sitt bemötande av Parks kritik, och den kritik de riktade
mot honom var mer återhållsam och indirekt. Även lappfogdarna påverkades genom
den förändrade retoriken inom samepolitiken vilken inverkade på deras handlings
utrymme. Det faktum att SSR under Gustav Parks ledning, relativt snart efter orga
nisationens bildande, accepterades som en representant för samerna av de centrala
myndigheterna innebar att även lappväsendet fick agera utifrån detta faktum. Lapp
fogdarna hade allt att förlora och nästan inget att vinna på offentliga dispyter med
Park i likhet med dem som tidvis hade ägt rum under framför allt 1930- och 1940talen. Dessutom utgjorde SSR en viktig plattform för Park vilket medförde att det
var svårare för lappfogdarna att angripa och ifrågasätta honom, något som har fram
hållits av Per Idivuoma.6 Det stöd som organisationen utgjorde för de krav Park
förde fram medförde att dessa inte längre endast kunde tillskrivas honom och där
med avfärdas. Nu fanns det en växande samegrupp som uttalat stod bakom honom.
Även i relationen till lappväsendet hade således samerörelsens handlingsutrymme
förbättrats genom bildandet av SSR.
Om förbundet därmed kan sägas ha varit framgångsrikt i att snabbt etablera sig
som en aktör inom samepolitiken, kan dock inte detsamma sägas om det genomslag
organisationen fick för sina åsikter och krav. Trots SSR:s ställning som remiss
instans var de konkreta framgångarna under perioden få. På punkt efter punkt av
slogs förbundets krav eller lämnades därhän, något som blir tydligt i en granskning
av de centrala frågor som drevs av organisationen. I diskussionen om de samiska
rättigheterna avvisades SSR:s krav på ett erkännande av den starka grund samerna
hade för utnyttjandet av markerna. Inte heller beaktades den förändrade argumen
tationen från förbundets sida under slutet av perioden, som utgick från samerna som
en urbefolkning, där krav på att även de icke renskötande samernas intressen skulle
uppmärksammas fördes fram. Inom statsmakterna konstaterades endast att ägande
rätten tillkom staten och samernas rätt till markerna, en rätt som var kopplad till
renskötseln, var beroende av detta faktum. I vattenregleringsfrågor togs inte större
hänsyn till näringens intressen än tidigare, om än en dialog nu fördes inför varje
enskilt projekt. När den av SSR begärda utredningen om hur renskötseln påverkades
av vattenregleringarna genomfördes gjordes inget avbrott i utbyggnadsarbetet, ett
krav förbundet hade kopplat till en sådan utredning. Inte heller innebar samiska
representanter i de utredningar som genomfördes något reellt inflytande för SSR, i
många fall tillsattes dessa individer utan att förslag inhämtades från förbundet. Det

6 Idivuoma, 78-79.
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förändrade språkbruket i och den förändrade inriktningen på dessa utredningar inne
bar samtidigt att de samiska representanterna lätt kunde hamna vid sidan av arbetet.
De besatt inte den expertkunskap som nu fick ett allt större utrymme.
De två stora samepolitiska frågor som avgjordes av riksdagen 1962, renskötselns
och nomadskolans organisation, framhölls dock inom SSR som ett genomslag för de
krav som förts fram. I realiteten var dock detta begränsat. I diskussionerna rörande
krisen inom renskötseln fick förbundet inte genomslag för sin problembeskrivning
som framför allt lyfte fram de externa inskränkningarna av betesmarkerna. Från
statsmakternas sida tonades denna aspekt ner och en större tonvikt lades i stället på
inre strukturella faktorer i näringens organisation. I slutändan innebar dock riks
dagens beslut inga större förändringar på denna punkt. Omorganiseringen av lapp
väsendet som kopplades till denna fråga var dock en delseger för SSR efter den
omfattande kritik som riktats mot myndigheten, och var samtidigt ett första steg mot
att den nio år senare skulle avvecklas. Samtidigt var denna reform i viss mån en
halvmesyr. Trots att arbetsuppgifterna förändrades förblev lapptjänstemännens
maktställning relativt intakt. Den gamla strukturen bibehölls om än under en ny
mantel, en mantel som nödtorftigt dolde de problem och brister i lappväsendets
verksamhet som förbundet pekat på. Den enda fråga där SSR kan sägas ha haft en
påtaglig framgång var utformandet av nomadskolans verksamhet. I ett par punkter i
propositionen hänvisades uttalat till samernas åsikter, uttryckta genom SSR, som
grund för de förslag som lades.
De konkreta resultaten var således begränsade, men den samtida uppfattningen
inom förbundet rörande verksamheten var trots allt positiv. Att SSR successivt
stärkte sin position och breddade sitt arbetsfält, att en sameombudsman tillsattes
1962 och det genomslag förbundet hade haft i nomadskolfrågan samma år bidrog till
det optimistiska tonläget. I en kommentar rörande de propositioner som hade av
gjorts av riksdagen 1962 menade till exempel Ruong att de samiska åsikterna hade
fått ett påtagligt genomslag, något han karaktäriserade som en ”radikal brytning med
vad som tidigare varit regel vid utkristalliseringen av riksdagsbesluten i fråga om
ärenden rörande samema”. Han såg detta som en direkt effekt av det opinionsarbete
som bedrivits genom förbundet.7 Några år senare konstaterade han dock besviket att
några större förändringar i realiteten inte skett, samerna hade fortfarande ett mycket
begränsat inflytande på frågor med stor relevans för dem själva. Den interna bilden
av att SSR hade nått framgångar och fått inflytande över samepolitikens inriktning
och innehåll nyanserades därmed påtagligt. Vilka var då orsakerna det begränsade
genomslag förbundet fick?
Under perioden kan Sverige sägas vara på väg bort från ”lapp skall vara lapp”synen inom samepolitiken. Dessa idéer utgjorde inte längre den uttalade grunden för
politikområdet. Men förändringarna i den officiella retoriken innebar inte att det
konkreta innehållet i politiken ändrades i samma takt. De sega strukturer och tanke
mönster det rörde sig om, etablerade sedan en lång tid tillbaka, försvann inte över en
natt. Framgångar och nya öppningar för samerörelsen varvades med bakslag och
andra inskränkningar, strukturerna blev mer osynliga men likafullt verkningsfulla
7 Uttalandet gjordes vid Ruongs tal vid den fjärde nordiska samekonferensen i Kiruna 1962.
Se: Ruong (1963b), 88-89 (citat s. 88, kursiverat i originalet).
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och hindrande. Inte minst inom lappväsendet dröjde sig den tidigare synen på samerna kvar, om än den inte kom till uttryck lika ofta och lika tydligt som tidigare.
Samernas deltagande i den politiska processen var beroende av inom vilka områden
på det samepolitiska fältet de tilläts bli aktörer och på vilka premisser, och det var
fortfarande statsmakterna som satte ramarna för detta. Deras inflytande var i än
högre grad inskränkt och beroende av statsmakternas ”välvilja”. Successivt började
dessutom det maktutövande som lapptjänstemännen länge hade stått för att övertas
av byråkrater och experter. Makten blev därmed mer anonym och baserad på
specialkompetens och förflyttades geografiskt bort från närområdet, i form av lapp
fogdarna, till centralmakten. Trots att det gamla samiska kravet på en nedmontering
av den koloniala kontrollmyndighet som lappväsendet utgjorde kan sägas ha inletts
genom omorganiseringen av myndigheten 1962, skedde beslutsfattandet fortfarande
i hög grad ovanför samernas huvuden.
Det eventuella inflytande SSR hade på beslutsfattandet kan tillskrivas vilken typ
av frågor det rörde sig om. I ”mjuka” frågor som berörde samisk kultur och som var
mer perifera i politikområdet, fanns en större beredvillighet från statsmakternas sida
att låta samernas inställning tillmätas en viss tyngd. Nomadskolfrågan är ett exempel
på detta. Tidigare hade skolan haft en mer central position inom samepolitiken till
följd av den betydelse den hade för att i ”lapp skall vara lapp”-idéemas anda styra
samerna mot ett liv som nomadiserande renskötare. Genom att denna grund för
skolans verksamhet fallit bort och den nu främst tillskrevs kulturbefrämjande egen
skaper kunde samerna genom SSR tillåtas påverka i större utsträckning. I ”hårda”
frågor däremot, som till exempel renskötseln, rättigheterna och myndighets
utövningen, som stod i centrum för politikområdet, kunde SSR inte tilltros med
inflytande över beslutsfattandet. Här var det fortfarande välvilliga statsmakter som
bäst och mest objektivt kunde beskriva och överblicka problemen och bedöma vil
ken väg som var lämpligast att gå. I politikområdets kärna tilläts inget reellt samiskt
inflytande.
Detta pekar på att relationen mellan statsmakterna och samerna fortfarande i flera
aspekter var kolonial och präglades av ojämlika maktförhållanden, om än makt
strukturerna och maktutövandet nu var mer dolda än tidigare. Samerna var den
underordnade parten i relationen, de deltog inte på jämställd fot inom samepolitiken
utan deras handlingsutrymme var beroende av statsmakternas ”välvilja”. Bilden av
samerna präglades fortfarande av ”lapp skall vara lapp”-föreställningama, om än
dessa inte längre var uttalade, och detta utgjorde fortfarande i viss mån grunden för
utvecklingen inom politikområdet. I denna situation var det därför centralt för SSR
att genom sin position försöka utmana strukturerna om organisationen skulle kunna
få ett reellt inflytande över beslutsfattandet. Efter skiftet på ordförandeposten kunde
ett sådant agerande skönjas, då förbundet agerade för att bryta den maktdominans
statsmakterna innehade och för att omförhandla grunden för relationen mellan par
terna.
Det begränsade genomslag som SSR under perioden fick för sina åsikter skulle
därmed kunna tolkas som att Tom G. Svenssons beskrivning av organisationen som
svag och med litet inflytande före 1962 är korrekt. En sådan slutsats är dock att
blunda för hur situationen såg ut fram till 1950 när förbundet inledde sin verk
samhet, då samerna i mycket begränsad utsträckning hade tillåtits komma till tals
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inom samepolitiken. Det fanns inget givet utrymme för en samisk riksorganisation
inom samepolitiken, eller någon självklar möjlighet för denna att komma till tals,
något som också nyligen framhållits av Lars Thomasson.8 Det arbete SSR bedrev
under perioden 1950-1962 och den position organisationen successivt tillerkändes
inom politikområdet utgjorde grunden för att förbundet kunde utvecklas vidare och
stärka sin position ytterligare under de kommande decennierna. Trots det begränsade
genomslag SSR under perioden fick för sina åsikter var således inte det arbete orga
nisationen bedrev utan värde och vikt, och förbundets intåg på politikområdet hade
dessutom en betydelse även på ett annat plan. SSR:s närvaro bidrog till ett växande
behov för statsmakterna att argumentera för och motivera de samepolitiska beslut
som fattades. Med en samisk motpart tvingades statsmakterna relatera till de syn
punkter som framförts av förbundet och om dessa inte skulle tillmötesgås var det
nödvändigt att motivera det. Detta var inte minst tydligt i lappväsendets agerande,
där myndigheten i allt större utsträckning tvingades förhålla sig till organisationen i
sitt agerande och i sina resonemang. Om än det givetvis är centralt för en intresse
organisation som SSR att kunna peka på konkreta resultat, inte minst gentemot
medlemmarna om dessa ska vilja förbli inom organisationen, var detta trots allt en
viktig utveckling. Trots det begränsade genomslaget går det således att konstatera att
samerörelsen genom SSR hade lyckats göra sin stämma hörd, om än det ännu var få
som lyssnade.

N ågra

sluto rd

Den bild av SSR under perioden 1950-1962 som framträder i undersökningen är
mångfasetterad. Det är en bild av en organisation som arbetar hårt för att konsolidera
sin medlemsbas, som försöker engagera och aktivera samerna som grupp, som strä
var efter att ge samerna en röst i den politiska debatten, som vill värna samisk kul
tur, som vill stärka de samiska rättigheterna inte minst i samband med exploate
ringar inom Sapmi och som vill bryta den myndighetskontroll som samerna länge
hade varit underställda. Det är en bild av en organisation som strävar efter att ge
samerna en jämställd position i samhället, med speciell hänsyn till deras långa histo
riska närvaro i landet och i allt högre utsträckning med argument baserade på samernas ställning som urbefolkning. Dessa positiva målsättningar med förbundets
verksamhet kan dock långt ifrån sägas ha förverkligats, både beroende på externa
och interna faktorer.
De interna faktorerna bestod framför allt i att förbundet i sitt arbete under större
delen av undersökningsperioden inte levde upp till de målsättningar organisationen
hade satt upp. Framför allt inkluderades inte alla samer i arbetet, det fanns en gradering av samiskhet inom förbundet som bidrog till splittring och en bristande upp
slutning bakom organisationens verksamhet. De externa faktorerna kretsade framför
allt kring att statsmakterna inte betraktade SSR som en central aktör inom same-
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politiken, de gamla strukturer inom samepolitiken som hade förpassat samerna till
en underordnad position fanns fortfarande kvar, om än mindre synliga. Att organi
sationen accepterades som en representant för samerna ska snarast ses som ett till
mötesgående mot det samiska kravet på deltagande i den politiska processen. Där
emot fanns det inget motsvarande tillmötesgående mot att samerna skulle tiller
kännas ett större reellt inflytande på beslutsfattandet, detta låg ännu i framtiden. Där
målet för och arbetet inom samerörelsen under den första halvan av 1900-talet på
många sätt varit inriktat på en framtida samisk riksorganisation som med kraft och
styrka skulle kunna driva samiska frågor, blev realiteten för den ännu unga organi
sationen snarast att agera på ett sätt så att den uppfattades som trovärdig och viktig
och samtidigt finna vägar för att nå ut och nå fram: Att göra sin stämma hörd.
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Otryckta

källor

Riksarkivet (RA)
Ecklesiastikdepartementets arkiv
Konseljakter
15/7 1949, nr 46.
5/5 1952, nr 41.
25/1 1957, nr 81.
23/2 1962, nr 72.
Jordbruksdepartementets arkiv
Konselj akter
3/6 1949, nr 47.
28/4 1950, nr 60.
19/1 1951, nr 38.
13/2 1953, nr 28.
27/2 1953, nr 25.
26/2 1954, nr 22.
2/4 1954, nr 35-39.
4/2 1955, nr 23.
31/3 1955, nr 25.
27/1 1956, nr 28.
2/3 1956, nr 29-30.
10/1 1957, nr 31.
22/2 1957, nr 27.
20/9 1957, nr 24.
31/1 1958, nr 36.
7/2 1958, nr 16.
21/11 1958, nr 24.
6/2 1959, nr 32.
23/9 1960, nr 23-24.
3/3 1961, nr 14-15, 65.
29/12 1961, nr 40-41.
9/2 1962, nr 25.
23/2 1962, nr 59.
14/12 1962, nr 47.
8/2 1963, nr 28.
6/9 1963, nr 37.
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26/2 1971, nr 37, del 3.
Yngre Kommittéarkivet (YK)
1919 års lappkommitté, YK 193:3.
Lappfondsutredningen, YK 1780:1.
Renbetesmarksutredningen, YK 2284:1-2, 5-6.
Renutredningen, YK 1774:2-3, 5-7.
Sakkunnig för översyn av gällande särskilda bestämmelser om den kyrkliga verk
samheten bland den lapsk- och finsktalande befolkningen, YK 1638:1.
Utredningen angående vattendomstolarnas organisation, YK 1747:2.
Utredningen angående vissa frågor beträffande lapparna, YK 1290:2-3.
Utredningen om inrättande av en vattendomstol i Norrbottens län, YK 1656:1.
Utredningen rörande lagstiftning angående naturskyddet m. m., YK 1181:2.
Utredningen rörande ordningen inom renskötseln i Jämtlands län, YK 1016:1.

Landsarkivet i Härnösand (HLA)
Norrbottens läns landskanslis handlingar i lappärenden (NLL)
Brevkoncept i lappärenden. A II c:5.
Ankomna brev i lappärenden. D I b:27, 29, 31, 33, 36-38.
Handlingar som efterlämnats av landssekreterare Ragnar Sundberg. G XXVII:9.
Handlingar som efterlämnats av lappfogden Claes Österberg. G XXIX:2.
Lappfogden i Norrbottens norra distrikt arkiv (LNNA)
Protokoll. A 1:1.
Utgående skrivelser. B 1:17-29.
Skrivelser från Kungl. Maj:t och statsdepartementen. E I:la-lb.
Skrivelser från länsstyrelsen. E II: lb.
Övriga inkomna skrivelser. E 111:2-3, 14, 18-27.
Konventions- och utredningshandlingar. F XI: 1, 6.
Lappfogden i Norrbottens södra distrikt arkiv (LNSA)
Protokoll. A :la-lb.
Koncept till utgående skrivelser. B 1:2, 5, 8-15.
Inkomna skrivelser. E:5-10.
Konventions- och utredningshandlingar. F XI: 1.
Historik. HII:1.
Lappfogden i Norrbottens östra distrikt arkiv (LNÖA)
Koncept till utgående skrivelser. B 1:22-24, 26, 28-30.
Inkomna handlingar (skrivelser). E:10, 16-18, 21-23, 25-26.
Handlingar i nomadskoleärenden. F VIILl.
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Lappfogden i Västerbottens läns arkiv (LVA)
Brevkoncept. B 1:34-35, 37, 39, 41.
Inkomna skrivelser. E 1:36-37, 46, 49, 56.
Handlingar angående renskötsel. F XIV:5.
Övriga ämnesordnade handlingar. F XIX:4, 6.

Landsarkivet i Östersund (ÖLA)
Lappfogden i Jämtlands län arkiv (LJA)
Brevkoncept. B 1:12, 20-22, 25-28, 30-31, 34.
Årsberättelser. B 11:1.
Kungliga brev. E 1:3.
Inkomna diarieförda skrivelser. E 11:13, 17-18, 22, 31, 33, 35, 37.
Diverse länsstyrelsens beslut. E 111:2.
Handlingar angående rennäringen. F 111:1.
Utredningar angående lappväsendet m.m. F X:4-5.

Stockholms Stadsarkiv (SSA)
Carl Lindhagens arkivsamling (CLA)
Volym 46.

Folkrörelsearkivet i Umeå (FRAU)
Sven Hallströms arkivsamling
Rättegångshandlingar, Akt A 9345.

Umeå tingsrätt, Miljödomstolen, Luleåkontoret arkiv (MDL)
Handlingar i mål.
Ans. D. 3/1919.
Ans. D. 40/1937.

Tryckta

källor

Offentligt tryck
Departementsserien (Ds)
Arell, Nils (1981). Skogsrenskötsel: Markanvändning, markanvändningsproblem
och närings situation. Ds U 1981:10. Stockholm.
Beskattning av rennäringen, m. m. Promemoria upprättad inom finans
departementet. Ds Fi 1975:5. Stockholm 1975.
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Den framtida organisationen för statens renforskning. Avgivet av 1964 års ren
närings sakkunniga. Ds Jo 1968:7. Stockholm 1968.
Forskning och eftergymnasial utbildning i samiska. Förslag avgivet av sameutredningen. Ds U 1973:14. Stockholm 1973.
Samernas Folkhögskola. Förslag avgivet av sameutredningen. Ds U 1973:2. Stock
holm 1973.
Kunglig Majestäts Betänkanden (KMB)
Bergqvist, Olof (1909). Förslag till omorganisation a f lappskoleväsendet. Stock
holm: Ruuth.
Betänkande rörande åtgärder till skydd fö r vårt lands natur och naturminnes
märken. Afgifvet a f inom Kungl. Jordbruksdepartementet fö r ändamålet till
kallade sakkunnige. Stockholm: Nordiska bokhandeln, 1907.
Riksdagstryck
Berättelser
1959 Riksdagens revisorers berättelse över den år 1958 av dem verkställda gransk
ningen angående statsverket. Del I, Revisorernas uttalanden, 90-99.
1959 Riksdagens revisorers berättelse över den år 1958 av dem verkställda gransk
ningen angående statsverket. Del II, Förklaringar, 103-119.
Motioner
1904 Motioner i Andra kammaren,
1951 Motioner i Andra kammaren,
1952 Motioner i Andra kammaren,
1959 Motioner i Andra kammaren,
1959 Motioner i Första kammaren,
1960 Motioner i Andra kammaren,
1960 Motioner i Första kammaren,
1961 Motioner i Andra kammaren,
1962 Motioner i Andra kammaren,
1962 Motioner i Andra kammaren,
1962 Motioner i Andra kammaren,
1962 Motioner i Första kammaren,
1962 Motioner i Första kammaren,
1962 Motioner i Första kammaren,
1965 Motioner i Andra kammaren,
1965 Motioner i Första kammaren,
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nr 744.
nr 745.
nr 621.
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1952 Riksdagens
1959 Riksdagens
1960 Riksdagens
1960 Riksdagens
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Andra kammaren
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nr 20.
nr 6.
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mellan de båda länderna den 5 februari 1919 angående flyttlapparnas rätt till
renbetning.
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233

SFS 1960:146. Kungl. Maj:ts kungörelse angående tillämpningen av lagen den 5
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SFS 1960:662. Kungl. Maj:ts reglemente fö r Stora Sjöfallets nationalpark.
SFS 1960:663. Kungl. Maj:ts reglemente fö r Sareks nationalpark.
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Norrländska vattenkraftfrågor: Betänkande avgivet av norrländska vattenkraft
utredningen. Stockholm 1957.
234

Norrländska vattenkraftfrågor: Bilagor till betänkande avgivet av norrländska
vattenkraftutredningen. Stockholm 1957.
Spörsmål av samiskt intresse vid Nordiska rådets 6:e session 1958. Stockholm 1959.
Spörsmål av samiskt intresse vid Nordiska rådets 7:e session 1959: Samernas
rättigheter och samverkan på renskötselns område. Stockholm 1960.
Vattenbyggnadsföretags inverkan på renskötseln i Västerbottens län. Utredning
verkställd genom länsstyrelsen i Västerbottens län. Umeå: Länsstyrelsen i Väster
bottens län, 1960.
Ärenden som beröra samerna. Särtryck ur NORDISKA RÅDETS handlingar, 5:te
sessionen, Helsingfors 1957. Helsinki 1957.

Tidningar och tidskrifter
Dagens Nyheter 1950, 1959-1960, 1962.
Expressen 1958-1959.
Norra Västerbotten 1950, 1959-1961, 1993.
Norrbottens Allehanda 1950.
Norrbottens-Kuriren 1937-1938, 1950, 1954-1955, 1960.
Norrländska Socialdemokraten 1949-1950, 1952, 1955, 1957, 1959-1960.
Samefolkets Egen Tidning!Samefolket (SET/Sf) 1926-1927, 1940, 1946-1947, 19491963, 1965-1966, 1969, 1978-1980, 1993, 2000-2003.
Svenska Dagbladet 1960.
Uppsala Nya Tidning 1958, 1960-1961.
Västerbottens-Kuriren 1904, 1950, 1960.
Östersunds-Posten 1950, 1960, 1962.

Övriga tryckta källor
Fatmomakke sameförening 1904-1979. Vilhelmina: Fatmomakke sameförening.
Frostviken-Hotagens sameförening 1919-1969. En festskrift utgiven med anledning
av föreningens 50-årsjubileum. Stora Blåsjön 1969.
ILO (1957). Convention (No. 107) concerning the Protection and Integration o f
Indigenous and Other Tribal and Semi-Tribal Populations in Independent Coun
tries.
ILO (1989). Convention (No. 169) concerning Indigenous and Tribal Peoples in
Independent Countries.
Nytt Juridiskt Arkiv. Avd 1 1961(88), 444-452.
Nytt Juridiskt Arkiv. Avd 1 1981(108), 1-253.
Protokoll m.m. från samelandsmötet i Arvidsjaur den 26-27februari 1948. Uppsala
1948.
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds extra landsmöte 1960. Umeå:
Svenska Samernas Riksförbund, 1960.
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1950. Umeå: Svenska
Samernas Riksförbund, 1950.

235

Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1951. Umeå: Svenska
Samernas Riksförbund, 1951.
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1952. Umeå: Svenska
Samernas Riksförbund, 1952.
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1953. Umeå: Svenska
Samernas Riksförbund, 1953.
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1954. Umeå: Svenska
Samernas Riksförbund, 1954.
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1955. Umeå: Svenska
Samernas Riksförbund, 1955.
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1956. Umeå: Svenska
Samernas Riksförbund, 1956.
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1957. Umeå: Svenska
Samernas Riksförbund, 1957.
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1958. Umeå: Svenska
Samernas Riksförbund, 1958.
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1959. Umeå: Svenska
Samernas Riksförbund, 1959.
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1960. Umeå: Svenska
Samernas Riksförbund, 1960.
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1961. Umeå: Svenska
Samernas Riksförbund, 1961.
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte 1962. Umeå: Svenska
Samernas Riksförbund, 1962.
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte i Gällivare 27 februari—
1 mars 1963. Umeå: Svenska Samernas Riksförbund, 1964.
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte i Östersund 11—13 mars
1964. Umeå: Svenska Samernas Riksförbund, 1965.
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds Urtima landsmöte i Östersund den
3—5 oktober 1968 jämte samernas samepolitiska program. Umeå: Svenska Sa
mernas Riksförbund, 1969.

B e a r b e t n in g a r

Amft, Andrea (2000). Såpmi i förändringens tid. En studie av svenska samers
levnadsvillkor under 1900-talet ur ett genus- och etnicitetsperspektiv. Umeå:
Kulturgräns norr.
Anderson, Hans (1978). Tuorpon - människor och land i norr. Stockholm: LTs förlag.
Andersson, Arne & Oscarsson, Erik-Oscar (1993). ”Att se med andras ögon”. Från
bygd och vildmark 1993/94. Luleå: Luleå stiftsstyrelse, 88-98.
Anrick, Carl-Julius (1927). Våra svenska nationalparker. Stockholm: Wahlström &
Widstrand.
236

Aronsson, Kjell-Åke (1999). ”Kultur som ’vildmark’ i förvaltning och förmedling”.
Förvaltning av ett världsarv i fjällområdet - exemplet Laponia. Rapport från
1999 års fjällforskningskonferens (red. Eivind Torp & Per-Åke Vikman). Öster
sund: Mitthögskolan, Fjällforskningsinstitutet, 57-63.
Asp, Erkki (1978). “Man-made lakes and their social consequences in Finnish Lap
land”. Consequences o f Economic Change in Circumpolar Regions (eds. Ludger
Müller-Wille et.al.). Edmonton: Boreal Institute for Northern Studies, University
of Alberta, 83-89.
Attwood, Bain (1989). The Making o f the Aborigines. Sydney: Allen & Unwin.
Axtell, James (1979). ”Ethnohistory: An Historian’s Viewpoint”. Ethnohistory
26(1), 1-13.
Axtell, James (1982). “Some Thoughts on the Ethnohistory of Missions”. Ethno
history 29(1), 35-41.
Baer, Lars-Anders (1999). ”Samisk förvaltning av nationalparkerna i norr”. Förvalt
ning av ett världsarv i fjällområdet - exemplet Laponia. Rapport från 1999 års
fjällforskningskonferens (red. Eivind Torp & Per-Åke Vikman). Östersund:
Mitthögskolan, Fjällforskningsinstitutet, 113-120.
Barth, Fredrik (1969). ”Introduction”. Ethnic Groups and Boundaries: The Social
Organization o f Culture Difference (ed. Fredrik Barth). Oslo: Universitets
förlaget, 9-38.
Beach, Hugh (1981). Reindeer-Herd Management in Transition: The Case o f
Tuorpon Saameby in Northern Sweden. Uppsala: Department of Cultural Anthro
pology, University of Uppsala.
Beach, Hugh (1997). “Negotiating Nature in Swedish Lapland: Ecology and Eco
nomics of Saami Reindeer Management”. Contested Arctic: Indigenous Peoples,
Industrial States and the Circumpolar Environment (eds. Eric Alden Smith &
Joan McCarter). Seattle: University of Washington Press, 122-149.
Beckett, Jeremy R. (ed.) (1988). Past and Present: The Construction o f Aboriginality. Canberra: Aboriginal Studies Press.
Behre, Göran, Larsson, Lars-Olof & Österberg, Eva (2001). Sveriges historia 15211809: Stormaktsdröm och småstatsrealitet. Andra upplagan. Stockholm: Liber.
Bennett, J. G. (1948). The Crisis in Human Affairs. London: Hodder & Stoughton.
Berg, Bård A. (1997). Ncering og kultur: Norske Reindriftsamers Landsforbund 50
år (1947-97). Karåsjohka: Davvi Girji OS.
Berg, Bård A. (2000). Mot en korporativ reindrift: Samisk reindrift I Norge I det 20.
århundre - eksemplifisert gjennom studier av reindriften på Helgeland.
Guovdageaidnu: Sami Instituhtta.
Bergfors, Georg (1917). ”Kursen för utbildning av vandrande nomadlärare i
Vittangi”. Från bygd och vildmark 1917. Luleå: Luleå stiftsråd, 68-77.
Bergqvist, Olof (1904). Herdabref till Prästerskapet och Läroverkslärarne i Luleå
stift. Luleå.
Bjarnar, Ove (1982). Forhandlingene om ny reinbeitekonvensjon mellom Norge og
Sverige 1959-72. Hovedoppgave i historié. Tromsö: Universitetet i TromsöBjörklund, Ivar (1999). ”Den nasjonale integrasjon av det samiske
reindriftssamfunn”. Norsk resursforvaltning og samiske rettighetsforhold: Om

237

statlig styrning, allmenningens tragedie og lokale sedvaner i Sdpmi (red. Ivar
Bj0rklund). Oslo: Ad Notam Gyldendal, 52-65.
Bj0rklund, Ivar & Brantenberg, Terje (1981). Samisk reindrift - norske inngrep. Om
Altaelva, reindrift og samisk kultur. Troms0: Universitetsförlaget.
Bj0rklund, Ivar & Brantenberg, Terje (1994). ”Samisk reindrift og norsk förståelse”.
Identitet og livsutfoldelse: En artikkeIsamling om flerfolkelige samfunn med vekt
på samenes situasjon (red. Reidar Erke & Asie H0gmo). 2. oppi. Karasjok: Dav vi
Girji O . S . , 74-82.
Björkman, Gunnar (1963). ”Suorvasjöarna före vattenregleringens tid”. Natur i
Lappland I (red. Kai Curry-Lindahl). Uppsala: Svensk Natur, 120-129.
Bohlin, Jörgen (1985). ”Samer”. Älvboken (red. Maria Gardfjell, Gudrun Norstedt &
Maria Wikman). Sollentuna: Fältbiologerna, 73-75.
Bratrein, Håvard Dahl & Niemi, Einar (1994). ”Inn i riket: Politisk og 0konomisk
integrasjon gjennom tusen år”. Nordnorsk kulturhistorie 1: Det gjenstridige
landet (red. Einar-Arne Drivenes, Marit Anne Hauan & Helge A. Wold). Oslo:
Gyldendal, 146-209.
Broberg, Gunnar (1982). ”Lappkaravaner på villovägar. Antropologin och synen på
samema fram mot sekelskiftet 1900”. Lychnos 1981-1982, 27-86.
Bäck, Lennart et.al. (1992). Rennäringen i konflikt och samverkan. En geografisk
markanvändnings- och simule rings studie. Uppsala: Kulturgeografiska insti
tutionen, Uppsala universitet.
Bör Torneträsk regleras? Uttalanden av in- och utländska vetenskapsmän med an
ledning av planerna att fö r vattenkraftsändamål bygga ut Torneträsk samt Torne
och Kalix älvar med tillflöden. Uppsala: Kungl. Vetenskapsakademiens Natur
skyddskommitté, 1960.
Collinder, Björn (1957). ”Lapskans betydelse för samerna och samekulturen”.
Samiid dilit. Föredrag vid Den nordiska same konferens en, Jokkmokk, 1953 (red.
Kalle Nickul, Asbjörn Nesheim & Israel Ruong). Oslo, 184-198.
Cramér, Tomas (1965). ”Lapplands nationalparker som miljö”. Same idag (red.
Israel Ruong). Uppsala: Samefolket, 6-10.
Cramér, Tomas & Prawitz, Gunnar (1970). Studier i renbeteslagstiftning. Stock
holm: Norstedt.
Daes, Erica-Irene (2000). “Prologue: The Experience of Colonization Around the
World”. Reclaiming Indigenous Voice and Vision (ed. Marie Battiste). Van
couver: UBC Press, 3-8.
Dahlstedt, Helge (1965). ”Minnen och människor från Vilhelmina”. Västerbotten
1965. Umeå: Västerbottens läns hembygdsförbund, 17-99.
Dahlström, Edmund (1976). ”Den samiska minoriteten i Sverige”. Samerna - ett
folk i fyra länder (red. Lars Svonni). Stockholm: Prisma, 102-140.
Dahlström, Jan Håkan (1979). Samebyn: Bilder från Sörkaitum. Stockholm:
LiberFörlag.
Devens, Carol (1992). Countering Colonization: Native American Women and
Great Lakes Missions, 1630-1900. Berkeley: University of California Press.
Diedut 1974:1. Kautokeino: Sami Instituhtta, 1974.
Drivenes, Einar-Arne & Jernsletten, Regnor (1994). ”Det gjenstridige Nord-Norge.
Religiös, politisk og etnisk mobilisering 1850-1990”. Nordnorsk kulturhistorie 1:
238

Det gjenstridige landet (red. Einar-Arne Drivenes, Marit Anne Hauan & Helge A.
Wold). Oslo: Gyldendal, 210-281.
Egberg, Erik (1949). Med tvåfaldigt uppdrag: Fjällmissionären Andreas Wilks
levnadshistoria. Stockholm: Frälsningsarméns handelsdepartement.
Eidheim, Harald (1971). Aspects o f the Lappish Minority Situation. Oslo: Univer
sitetsförlaget.
Eidheim, Harald et.al. (1985). ”Samenes rettsstilling, likeverd, velferd og
rettferdighet”. Nytt Norsk Tidskrift 1985:2, 68-85.
Eidlitz, Kerstin (1976). ”De ryska samerna”. Samerna - ett folk i fyra länder (red.
Lars Svonni). Stockholm: Prisma, 87-94.
Ekonomisk renskötsel. Stockholm: LTs förlag, 1966.
Enequist, Nils (1953). Riktig renslakt. Lappväsendet - Renforskningen småskrift 1.
Danderyd.
Eriksen, Thomas Hylland (1993). Ethnicity and Nationalism: Anthropological Per
spectives. London: Pluto Press.
Eriksson, Johan (1997). Partition and Redemption: A Machiavellian Analysis o f
Sami and Basque Patriotism. Umeå: Department of Political Science, Umeå Uni
versity.
Ersson, Boris & Hedin, Birgitta (1977). Somit. Samerna - Nordkalottens folk.
Stockholm: LTs förlag.
Florin, Rudolf (1948). Förteckning å svenska nationalparker samt å fridlysta
naturminnesmärken. Femte upplagan. Uppsala: Kungliga Svenska Vetenskaps
akademien.
Forsgren, Nils (1987). Suorva: Dammbygget i vildmarken. Porjus: Porjus arkiv
kommitté.
Forsslund, Karl-Erik (1914). Hembygdsvård I. Naturskydd och nationalparker.
Stockholm: Wahlström & Widstrand.
Francis, Daniel (1992). The Imaginary Indian. The Image o f the Indian In Canadian
Culture. Vancouver: Arsenal Pulp Press.
Frideres, James S. (1983). Native People in Canada: Contemporary Conflicts. 2nd
Edition. Scarborough: Prentice-Hall.
Fur, Gunlög (1999). ”Ädla vildar, grymma barbarer och postmoderna historier”.
Historisk Tidskrift 119(4), 637-653.
Gaski, Lina (2000). ”Hundre procent lapp?” Lokale diskurser om etnisitet i markebygdene i Ev ene s og Skånland. Guovdageaidnu: Sami Instituhtta.
Glazer, Nathan & Moynihan, Daniel P (1975). ”Introduction”. Ethnicity. Theory and
Experience (eds. Nathan Glazer & Daniel P. Moynihan). Cambridge, Massachu
setts: Harvard University Press, 1-26.
Gustavsson, Knut (1989). Rennäringen: En presentation fö r skogsfolk. Jönköping:
Skogsstyrelsen.
Hahn, Thomas (2000). Property Rights, Ethics and Conflict Resolution: Founda
tions o f the Sami Economy in Sweden. Uppsala: Swedish University of Agri
cultural Sciences.
Hallencreutz, Carl Fredrik, Lindin, Leif & Rydving, Håkan (1983). Andreas Wilks samepolitiker och Salvationist. Umeå: Västerbottens läns hembygdsförening.

239

Hampton, Eber (1995). ”Towards a Redefinition of Indian Education”. First Nation
Education in Canada: The Circle Unfolds (eds. Marie Battiste & Jean Barman).
Vancouver: UBC Press, 5-42.
Hanes-Nutti, Gertrud (1987). ”Karesuandosamer i Vaisaluokta och Änojalme. Dis
lokationen och vattenregleringarnas inverkan på deras näringar och
hushållning”. Opublicerad B-uppsats vid institutionen för historia, Umeå
universitet. Umeå.
Hanes-Nutti, Gertrud (1988). ”Samemas rättsliga ställning vid de tre första Suorvaregleringarna”. Opublicerad C-uppsats vid institutionen för historia, Umeå
universitet. Umeå.
Hedbäck, Erik (1953). ”Renskötseln”. På en fjärdedel av kartan: En bok om Norr
botten (red. Folke Thunborg). Stockholm: Norstedt, 80-86.
Hedbäck, Erik (1957). ”Renbeteslagens tillämpning i praktiken”. Sdmiid dilit. Före
drag vid Den nordiska samekonferensen, Jokkmokk, 1953 (red. Kalle Nickul,
Asbjpm Nesheim & Israel Ruong). Oslo, 198-201.
Hedbäck, Erik (1960). Samemas rättsställning i förhållande till gruvdriftens och
industriens intressen. Luleå.
Heininen, Lassi (2002). “The Saami as a pan-national actor”. Conflict and Co
operation in the North (eds. Kristiina Karpi & Johan Eriksson). Umeå: Kultur
gräns norr, 223-238.
Henderson, James (Såkéj) Youngblood (2000a). “Postcolonial Ghost Dancing:
Diagnosing European Colonialism”. Reclaiming Indigenous Voice and Vision
(ed. Marie Battiste). Vancouver: UBC Press, 57-76.
Henderson, James (Såkéj) Youngblood (2000b). “Postcolonial Ledger Drawing:
Legal Reform”. Reclaiming Indigenous Voice and Vision (ed. Marie Battiste).
Vancouver: UBC Press, 161-171.
Henry sson, Sten & Flodin, Johnny (1992a). Samernas skolgång till 1956. Umeå:
Forskningsarkivet, Umeå universitet.
Henry sson, Sten & Flodin, Johnny (1992b). Samernas skolgång: 1957 års nomadskoleutredning. Umeå: Forskningsarkivet, Umeå universitet.
Hutchinson, John & Smith, Anthony D. (eds.) (1996). Ethnicity. New York: Oxford
University Press.
Hyltenstam, Kenneth, Stroud, Christopher & Svonni, Mikael (1999). ”Språkbyte,
språkbevarande, revitalisering. Samiskans ställning i svenska Såpmi”. Sveriges
sju inhemska språk - ett minoritetsspråksperspektiv (red. Kenneth Hyltenstam).
Lund: Studentlitteratur, 41-97.
Hyrenius, Hannes (1964). Metoder fö r värdering av renbetesmark - en företags
ekonomisk studie. Göteborg: Almqvist & Wiksell.
Hætta, Odd Mathis (1976). ”Norsk skolpolitik i sameområden”. Samerna - ett folk i
fyra länder (red. Lars Svonni). Stockholm: Prisma, 49-60.
Hætta, Odd Mathis (1981). ”Såmiid Ædnan”. Norges Kulturhistorie. Bind 8. Underveis - mot nye tider (red. Ingrid Semmingsen et.al.). Oslo: H. Aschehoug & Co.,
165-188.
Hætta, Odd Mathis (1984). NRK’s samiske sendinger. Hovedoppgave, Institutt for
språk og litteratur, Universitetet i Tromsö. Tromsö.

240

Hætta, Odd Mathis (1987). ”Eit folk med få og svake massemedia”. Syn og Segn
93(3), 235-239.
Hætta, Odd Mathis (1992). Urbefolkningenes organisering, kontaktnett og anerkjennelse. Alta: Alta Lærerh0gskole.
Högdahl, Thor (1925). Naturskydd i Sverige: Handbok fö r skola och hem. Stock
holm: P. A. Norstedt & Söner.
Idivuoma, Per (1990). Minnesbilder. Umeå: Svenska Samemas Riksförbund.
Jahreskog, Birgitta (ed.) (1982). The Sami National Minority in Sweden. Stockholm:
Almqvist & Wiksell International.
Jenkins, Richard (1997). Rethinking Ethnicity: Arguments and Explorations.
London: SAGE.
Jernsletten, Regnor (1997). ”Reindrift, samevenner og samisk etnopolitikk i Norden
1945-1975”. Stat, religion, etnisitet: Rapport fra Skibotn-konferansen, 27.-29.
mai 1996 (red. Bj0m-Petter Finstad et.al.). Troms0: Sami dutkamiid
guovddas/Senter for samiske studier, Universitetet i Troms0, 277-299.
Jernsletten, Regnor (1998). Samebevegelsen i Norge. Idé og strategi 1900-1940.
Troms0: Sami dutkamiid guovddas/Senter for samiske studier, Universitetet i
Troms0.
Jernsletten, Regnor (2002). ‘The development of a Saami elite in Norden”. Conflict
and Cooperation in the North (eds. Kristiina Karpi & Johan Eriksson). Umeå:
Kulturgräns norr, 147-165.
J0lle, Harald Dag (1998). ”Sosialdarwinisme som historisk forklaringsfaktor”.
Historisk Tidsskrift (Norge) 77(2), 197-208.
Kalleberg, Ragnvald (2002). ”Om vitenskapelig ydmykhet”. Samisk forskning og
forskningsetikk. Oslo: De nasjonale forskningsetiske komiteer, 151-185.
Kalstad, Johan Klemet Hætta (1999). Reindriftspolitikk og samisk kultur - en
ul0selig konflikt? En studie av reindriftstilpasninger og moderne reindrifts
politikk. Guovdageaidnu: Sami Instituhtta.
Keim, Mary-Ellen (1998). Colonizing Bodies: Aboriginal Health and Healing in
British Columbia, 1900-50. Vancouver: UBC Press.
Korpijaakko-Labba, Kaisa (1994). Om samernas rättsliga ställning i SverigeFinland. En rättshistorisk utredning av markanvändning sförhållanden och rättigheter i Västerbottens lappmark före mitten av 1700-talet. Helsingfors:
Juristförbundets förlag.
Korsmo, Fae Louise (1993). Empowerment or Termination? Native Rights and Re
source Regimes in Alaska and Swedish Lapland. Kopia av mikrofilm. Ann Arbor:
UMI.
Kuhmunen, Nikolaus (1957). ”Samer och turister”. Bland Sveriges Samer 19561957. Umeå: Svenska Missions-Sällskapet för kyrkligt arbete bland Sveriges sa
mer, 31-39.
Kuhmunen, Nikolaus (2000). Renskötseln i Sverige förr och nu. Umeå: Sämiid
Riikasearvi.
Lantto, Patrik (1998). ”Språkrör, budbärare, väktare, förkunnare och upplysare. En
analys av Samefolkets Egen Tidning/Samefolket och dess roll för de svenska sa
mernas etnopolitiska mobilisering 1918-1962”. Kulturkonfrontation i Lapp-

241

marken. Sex essäer om mötet mellan samer och svenskar (red. Peter Sköld &
Kristina Kram). Umeå: Kulturgräns norr, 137-188.
Lantto, Patrik (2000a). ” 1930- och 1940-talets svenska lapputredningar och samiska
reaktioner: En komparativ analys”. Den komplexa kontinenten. Staterna på Nord
kalotten och samerna i ett historiskt perspektiv (red. Peter Sköld & Patrik Lantto).
Umeå: Institutionen för historiska studier, Umeå universitet, 216-260.
Lantto, Patrik (2000b). Tiden börjar på nytt. En analys av samernas etnopolitiska
mobilisering i Sverige 1900-1950. Umeå: Kulturgräns norr.
Lantto, Patrik (2000c). ”Torkel Thomasson: föregångsman och visionär”, Såmiid
Riikkasearvi-Samernas Riksförbund 1950-2000 - en pigg femtio år ing. Umeå Sa
mernas Riksförbund, 6-10.
Lantto, Patrik (2002). ”’För att med sin fackla få sprida ljus, där mörker varit rå
dande’. Samefolkets Egen Tidning - Torkel Tomassons livsskapelse och samer
nas språkrör”. Oknytt 23(1-2), 8-26.
Lantto, Patrik (2003). ”Att deklarera eller icke deklarera? Samerna och beskattningsfrågan under 1900-talet”. Oknytt 24(3-4), 40-60.
Lantto, Patrik. ”Nationell symbol, etnisk markör eller utdöende näring? Bilden av
renskötseln och dess betydelse inom samerörelsen i Sverige 1900-1960”. Befolk
ning och bosättning i norr: Etnicitet, identitet och gränser i historiens sken (red.
Patrik Lantto & Peter Sköld). Under utgivning.
”Lapparna och civilisationen”. Dagny 1906, 46-51.
Lappväsendet - Renforskningen meddelande 6. Danderyd 1962.
Lappväsendet - Renforskningen meddelande 7. Stockholm 1963.
Lasko, Lars-Nila (1992). Skattefjällsmålet - Högsta Domstolens dom. Guovdageaidnu: Nordiskt Samiskt Institut.
Laula, Elsa (1904). Inför lif eller död? Sanningsord i de lappska förhållandena.
Stockholm.
Lindkvist, Thomas & Sjöberg, Maria (2003). Det svenska samhället 800-1720:
Klerkernas och adelns tid. Lund: Studentlitteratur.
Lindmark, Daniel (2000). “Diaspora, Integration and Cantonization: Swedish colo
nial education from a theoretical, comparative and concluding perspective”. Edu
cation and Colonialism: Swedish Schooling Projects in Colonial Areas, 16381878 (ed. Daniel Lindmark). Umeå: Kulturgräns norr, 15-40.
Lundberg, Iwan & Johansson, Walter (1966). ”Institutioner och organisationer”.
Ekonomisk renskötsel. Stockholm: LTs förlag, 306-312.
Lundmark, Bo (1978). ”Elsa Laula - Vilhelmina-samiskan som blev sitt folks sände
bud”. Västerbotten 1978. Umeå: Västerbottens läns hembygdsförbund, 210-212.
Lundmark, Lennart (2002). ”Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm”: Svenska
statens samepolitik i rasismens tidevarv. Umeå: Norrlands Universitetsförlag.
Lübeck, Sven (1908). ”Lapplands vattenkraft”. Lappland: Det stora svenska fram 
tidslandet. En skildring i ord och bild a f dess natur och folk (red. Olof Bergqvist
& Fredrik Svenonius). Stockholm: C. A. V. Lundholm, 26-34.
Lowing, Folke (1955). I kraftverkens skugga: Ett och annat om kraftutbyggnadsmål.
Stockholm: LTs förlag.
Lowing, Folke (1964). De stora kraftutbyggnadsmålen. Första delen. Sjunde uppla
gan. Umeå.
242

Lowing, Folke (1966). De stora kraftutbyggnadsmålen. Andra delen. Sjunde uppla
gan. Umeå.
Manker, Ernst (1941). Det nya fjällvattnet. Forskningar och upplevelser bland
lapparna kring Akkajaure. Stockholm: Medén.
Manker, Ernst (1944). Lapsk kultur vid Stora Lule älvs källsjöar. En etnografisk
inventering inom uppdämnings området vid Suorva. Stockholm: Geber.
Marainen, Johannes (1986). ”Samema under 100 år”. Museet 100 år (red. Kjell
Lundholm). Luleå: Norrbottens museum, 163-179.
Marainen, Johannes (1994). ”Tillbaka till samisk identitet”. Svarta stjärnor, gräns
löst land. Om kulturmöten och rötter i Norrbotten. KRUT Nr 72. Stockholm:
Föreningen Kritisk Utbildningstidskrift, 14-20.
Mattsson, Leif (1981). Relationen skogsbruk - renskötsel: Om framväxten av en
markanvändning skonflikt. Umeå: Geografiska institutionen, Umeå universitet.
Minde, Henry (1980). ”Samebevegelsen, det norske arbeiderparti og samiske
rettigheter”. Samene - urbefolkning og minoritet. Hva er grunnlaget fo r samernas
krav om rettighter som eget folk? (red. Trond Thuen). Troms0: Universitets
förlaget, 87-112.
Minde, Henry (1994). ”Den samepolitiske mobiliseringens vekst og fall, ca. 1900 1940”. Nasjonal identitet - et kunstprodukt? (red. Sprensen, 0ystein).. Oslo:
Norges forskningsråd, 113-138.
Minde, Henry (1996). ”The Making of an International Movement of Indigenous
Peoples”. Minorities and Their Right o f Political Participation (ed. Frank Horn).
Juridica Lapponica 16. Rovaniemi: Lapland’s University Press, 90-128.
Morantz, Toby (1998). ”The Past and the Future of Ethnohistory”. Acta Borealia
15(1), 59-77.
Mortensson, Richard (1955). ”En tent fakkel”. Bland Sveriges Samer 1954-1955.
Umeå: Svenska Missions-Sällskapet för kyrkligt arbete bland Sveriges samer, 1820 .
Müller-Wille, Ludger (1977). ”The ‘Lappish Movement’ and ‘Lappish Affairs’ in
Finland and Their Relations to Nordic and International Ethnic Politics”. Arctic
and Alpine Research 9(3), 235-247.
Mörkenstam, Ulf (1999a). ”Nackstick och kastrering medelst bitning: Detaljernas
betydelse i offentlig politik”. Kunskapens väsen: En vänbok till Peter Strandbrink. Stockholm, 59-64.
Mörkenstam, Ulf (1999b). Om "Lapparnes privilegier": Föreställningar om samisk
het i svensk samepolitik 1883-1997. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen,
Stockholms universitet.
Mörkenstam, Ulf (2000). ” ‘Rennäring är förutsättning för samisk kultur’: Föreställ
ningar om samiskhet i offentlig svensk samepolitik 1952-1977”. Den komplexa
kontinenten. Staterna på Nordkalotten och samema i ett historiskt perspektiv
(red. Peter Sköld & Patrik Lantto). Umeå: Institutionen för historiska studier,
Umeå universitet, 261-295.
Mörkenstam, Ulf (2002a). ”Bilden av den andre i svensk samepolitik”. Svenska
värderingar? Att se och ompröva det invanda (red. Peter Hallberg & Claes
Lemestedt). Stockholm: Carlssons, 49-71.

243

Mörkenstam, Ulf (2002b). “The power to define: The Saami in Swedish legislation”.
Conflict and Cooperation in the North (eds. Kristiina Karpi & Johan Eriksson).
Umeå: Kulturgräns norr, 113-145.
Nagel, Joane (1986). ”The Political Construction of Ethnicity”. Competitive Ethnic
Relations (eds. Susan Olzak & Joane Nagel). Orlando: Academic Press, 93-112.
Nagel, Joane (1994). ”Constructing Ethnicity: Creating and Recreating Ethnic Iden
tity and Culture”. Social Problems 41(1), 152-176.
Nagel, Joane (1996). American Indian Ethnic Renewal. Red Power and the Resur
gence o f Identity and Culture. New York: Oxford University Press.
Nagel, Joane & Snipp, Matthew (1993). ”Ethnic reorganization: American Indian
social, economic, political and cultural strategies for survival”. Ethnic and Racial
Studies 16(2), 203-235.
Nickul, Kalle (1957). ”Översikt över sameproblemen i Finland”. Sdmiid dilit. Före
drag vid Den nordiska same konferensen, Jokkmokk, 1953 (red. Kalle Nickul,
Asbjörn Nesheim & Israel Ruong). Oslo, 54-68.
Nickul, Kalle, Asbjörn Nesheim & Israel Ruong (red.) (1957). Sdmiid dilit. Före
drag vid Den nordiska samekonferensen, Jokkmokk, 1953. Oslo.
Nickul, Karl (1977). The Lappish Nation: Citizens o f Four Countries. Bloomington:
Indiana University.
Nickul, Karl (ed.) (1952). ”Report on Lapp Affairs”. Eennia 76(3), 1-60.
Niemi, Einar (1997). ”Kulturmöte, etnisitet og statlig intervensjon på Nordkalotten:
Et historisk perspektiv”. Den nordiska mosaiken: Språk- och kulturmöten i
gammal tid och i våra dagar (red. Rut Boström Andersson). Uppsala: Uppsala
universitet, 261-272.
Niemi, Einar (2000). ”Når man skyter hunder. En debatt om reindrift i Finnmark ved
midten av 1800-tallet og den minoritetspolitiske kategoriklöyvingen”. Den kom
plexa kontinenten. Staterna på Nordkalotten och samerna i ett historiskt perspek
tiv (red. Peter Sköld & Patrik Lantto). Umeå: Institutionen för historiska studier,
Umeå universitet, 109-134.
Niemi, Einar (2001). ”Stat og etnisitet i nord. Territorium, grenser og rettigheter: et
historisk og nåtidig overblikk”. Tre kulturer i möte (red. Lars-Göran Tedebrand &
Lars-Erik Edlund). Umeå: Kulturgräns norr, 21-44.
Niemi, Einar (2002). ”Kategorienes etikk og minoritetene i nord. Et historisk
perspektiv”. Samisk forskning og forskningsetikk. Oslo: De nasjonale
forskningsetiske komiteer, 22-44.
Niemi, Einar & Salvesen, Helge (1987). ”Samene og kvenene/finnene i minoritetspolitisk perspektiv”. Nationale og etniske minoriteter i Norden i 1800- og 1900tallet. Rapporter til den XX nordiske historikerkongres, Reykjavik 1987: Bind II
(red. Gunnar Karlsson). Reykjavik: Sagnfræôistofnun Håskola Islands, 59-93.
Nilsson, Tore (1972). Fyra gånger Suorva. En tillbakablick på regleringsarbetena i
Suorva. Stockholm: Vattenfall.
Nilsson-Mankok, Erik (1977). Forskningen om samerna ett vetenskapligt syndrom.
Marsfjäll.
Nilsson-Mankok, Erik (1980). För vilken etnisk befolkning planeras det. Marsfjäll.
Nordberg, Karin (1998). Folkhemmets röst: Radion som folkbildare 1925-1950.
Stockholm: Symposion.
244

Nordin, Åsa (2002). Relationer i ett samiskt samhälle: En studie av sköte sr en
systemet i Gällivare socken under första hälften av 1900-talet. Umeå: Samiska
studier, Umeå universitet.
Nordkvist, Magnus (1956a). Om renens foder smältning: En kort orientering. Lapp
väsendet - Renforskningen småskrift 2. Danderyd.
Nordkvist, Magnus (1956b). Om tångkastration av ren. Lappväsendet - Ren
forskningen småskrift 3. Danderyd.
Nordkvist, Magnus (1960). Renens sjukdomar: Kort översikt. Lappväsendet - Ren
forskningen småskrift 4. Danderyd.
Norrländsk uppslagsbok. Band 4. Umeå: Norrlands Universitetsförlag, 1996.
Oscarsson, Erik-Oscar (1993). ” ‘En av gud utsänd’ - Gustav Park, samernas store
talesman”. Från bygd till vildmark 1993/94. Luleå: Luleå stiftsstyrelse, 99-105.
Oscarsson, Erik-Oscar (1994a). ”Osynlighetens dilemma”. Nordisk ekumenisk
orientering 1994:4, 18-21.
Oscarsson, Erik-Oscar (1994b). ”Park, Gustav”. Svenskt Biografiskt Lexikon. Band
28. Stockholm, 719-721.
Oscarsson, Erik-Oscar (1999). ”Gustav Park - en kyrkoherdes ständiga kamp för
samisk rättvisa”. Försoning är ett sätt att börja om: Rapport från ett seminarium
om försoningsprocessen mellan samer och kyrka och dess historiska bakgrund
(red. Urban Råghall). Härnösand: Härnösands stift, 51-62.
Oscarsson, Erik-Oscar (2000a). ”De första stapplande stegen”. Såmiid RiikkasearviSamernas Riksförbund 1950-2000 - en pigg femtioåring. Umeå: Samernas Riks
förbund, 3-5.
Oscarsson, Erik-Oscar (2000b). ”Gustav Park: färgstark och mångkunnig”, Såmiid
Riikkasearvi-Samernas Riksförbund 1950-2000 - en pigg femtioåring. Umeå:
Samernas Riksförbund, 11-15.
Otnes, Per (1970). Den samiske nasjon: Intresseorganisasjoner i samenes politiske
historié. Oslo: Pax forlag.
Paine, Robert (1982). Dam a River, Damn a People? Saami (Lapp) Livelihood and
the Alta/Kautokeino Hydro-Electric Project and the Norwegian Parliament.
Copenhagen: IWGIA.
Paine, Robert (1984). “Norwegians and Saami: Nation-State and Fourth World”.
Minorities and Mother Country Imagery (ed. Gerald L. Gold). St. John’s: Insti
tute of Social and Economic Research, Memorial University of Newfoundland,
211-248.
Park, Gustav (1953). ”Svenska Missions-Sällskapets dubbla gärning bland Sveriges
samer”. Bland Sveriges Samer 1952-1953. Umeå: Svenska Missions-Sällskapet
för kyrkligt arbete bland Sveriges samer, 8-11.
Park, Gustav (1957). ”Samernas organisationssträvanden i Sverige”. Såmiid dilit.
Föredrag vid Den nordiska samekonferensen, Jokkmokk, 1953 (red. Kalle Nickul,
Asbjörn Nesheim & Israel Ruong). Oslo, 201-221.
Persson, John Paul (1954). ”Några funderingar om min folkhögskoletid”. Bland
Sveriges Samer 1953-1954. Umeå: Svenska Missions-Sällskapet för kyrkligt ar
bete bland Sveriges samer, 41-43.

245

Pokka, Anders Erik (1954). ”Vad Samernas Folkhögskola betytt för mig”. Bland
Sveriges Samer 1953-1954. Umeå: Svenska Missions-Sällskapet för kyrkligt ar
bete bland Sveriges samer, 40-41.
Praesto, Lennart (1960). ”Alla talar om rasproblemen - men vad gör vi åt dem? Lilla
Sverige: Har vi någon rätt att slå oss för bröstet?”. Idun nr. 18 1960, 30, 46.
Päiviö, Nils-Johan (2001). Lapp skatteländens rättsliga utveckling i Sverige - En
utredning om lappskattelandens och de samiska rättigheternas utveckling från
mitten av 1600-talet till 1886-års renbeteslag. Guovdageaidnu: Sami Instituhtta.
Reichwald, Astrid & Svedlund, Brita (1977). Laevas: Sameby i dag - historia i
morgon? Stockholm: PAN/Norstedts.
Rensund, Lars (1986). I samernas land förr i tiden. Luleå: Norrbottens Museum.
Roosens, Eugeen E (1990). Creating Ethnicity: The Process o f Ethnogenesis. New
bury Park: Sage Publications.
Ruong, Israel (1942). ”Om rennomadens rätt till jorden och gårdsbrukarens”.
Norlandica II. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 71-83.
Ruong, Israel (1946). Samernas ungdom inför det dubbla kulturarvet. Uppsala:
Same-Ätnam, Sällskapet Lapska Odlingens Framtid.
Ruong, Israel (1952). ”Nomadskolorna i Sverige”. Sameliv. Samisk Selskaps Årbok
1951-1952. Oslo: Universitetsförlaget, 14-27.
Ruong, Israel (1953). ”En konferens och en resolution”. Bland Sveriges Samer
1952-1953. Umeå: Svenska Missions-Sällskapet för kyrkligt arbete bland
Sveriges samer, 21-27.
Ruong, Israel (1955). ”Om samerna i Sverige”. Bland Sveriges Samer 1954-1955.
Umeå: Svenska Missions-Sällskapet för kyrkligt arbete bland Sveriges samer, 615.
Ruong, Israel (1957). ”Om sambandet mellan kultur- och näringsfrågor i lapp
marken”. Sâmiid dilit. Eöredrag vid Den nordiska samekonferensen, Jokkmokk,
1953 (red. Kalle Nickul, Asbjörn Nesheim & Israel Ruong). Oslo, 222-230.
Ruong, Israel (1963a). ”En infödings syn på Lappland”. Natur i Lappland I (red. Kai
Curry-Lindahl). Uppsala: Svensk Natur, 24-28.
Ruong, Israel (1963b). ”Om åsikter om samerna och opinionsbildning bland sa
merna”. Sameliv. Samisk Selskaps Årbok 1961-1963. Oslo: Universitetsförlaget,
87-99.
Ruong, Israel (1971). ”Förhållandet mellan samerna och staten”. Samer i Lunds
Konsthall. Lund: Lunds Konsthall, 11-12.
Ruong, Israel (1978). ”Harrok: Ett samiskt nybygge i Pite lappmark”. Kultur på
karrig jord. Festskrift til Asbjörn Nesheim. Oslo: Norsk Folkemuseum, 1-36
Ruong, Israel (1981a). Om en helhetssyn på samernas verklighet. Stockholm: Nor
diska Museet.
Ruong, Israel (1981b). ”Samerna: identitet och identitetskriterier”. Nord-nytt
1981:11, 17-32.
Ruong, Israel (1982a). Samerna i historien och nutiden. Stockholm: BonnierFakta.
Ruong, Israel (1982b). “Sami Usage and Customs”. The Sami National Minority in
Sweden (ed. Birgitta Jahreskog). Stockholm: Almqvist & Wiksell International,
23-35.

246

Ruong, Israel (1983). ”Samerna och den dynamiska identiteten. En rapport om och
reflektioner med anledning av en resa på Nordkalotten”. Thule 1983:5, 3-8.
Ruong, Israel (1985). ”Samefolkets Egen Tidning och Svenska Missionssällskapet”.
Kyrkan och samerna (red. Stig Hellsten). Umeå: Svenska missionssällskapet Kyr
kan och samerna, 88-101.
Ruong, Israel (1987). ”Nordiskt Samiskt Institut i samernas visioner om framtiden”.
Sämi Instituhta 10-jagi ävvudeapmi - Sami Instituhtta sâmiid boahtte äiggi
jurdagiin. Guovdageaidnu: Sami Instituhtta, 64-93.
Ruong, Israel & Ruong, Maja (1985). Index till Samefolkets Egen Tidning - Same
folket 1918-1973. Med historisk kommentar. Östersund: Stiftelsen Samefolket.
Rusck, Åke (1956). ”Ett 20-årsprogram för 2 miljarder”. Jorden, Skogen, Malmen
och Vattenkraften i Morgondagens Norrbotten (red. Folke Thunborg). Stock
holm: Föreningen Norrbottens Främjande, 203-224.
Salvesen, Helge (1995). “Sami Ædnan: Four States-One Nation? Nordic Minority
Policy and the History of the Sami”. Ethnicity and Nation Building in the Nordic
World (ed. Sven Tägil). London: Hurst & Company, 106-144.
Samene en håndbok. Kautokeino: Sami instituhtta/Davvi Girji o.s., 1990.
Sara, Aslak Nils (1976). ”Varför sameorganisationer?”. Samerna - ett folk i fyra
länder (red. Lars Svonni). Stockholm: Prisma, 14-27.
Sara, Aslak Nils (1978). ”Grunnprinsipper i urbefolkningens politikk”. Kultur på
karrig jord. Festskrift til Asbjörn Nesheim. Oslo: Norsk Folkemuseum, 275-283.
Sernander, Rutger (1904). Naturminnesmärken och nationalparker. Uppsala.
Sernander, Rutger (1906). Naturminnesmärken och naturskydd. Föredrag vid afslutningen a f Uppsala universitets sommarkurser den 29 aug. 1905. Student
föreningen Verdandis småskrifter 138. Stockholm: Verdandi.
Sernander, Rutger (1923). Det svenska naturskyddets mål och medel. Föredrag,
hållet vid Naturvetenskapliga Studentsällskapets i Uppsala sammanträde den 20
mars och vid Svenska Naturskyddsföreningens årsmöte den 24 april 1926. Stock
holm: Svenska Naturskyddsföreningen.
Sikku, Olov J. (1999). “Traditionell samisk kunskap om rovdjur”. Förvaltning av ett
världsarv i fjällområdet - exemplet Faponia. Rapport från 1999 års fjäll
forskningskonferens (red. Eivind Torp & Per-Åke Vikman). Östersund: Mitthög
skolan, Fjällforskningsinstitutet, 95-102.
Sikku, Olov J. (2000). ”Det traditionella förhållandet till rovdjuren”. Samisk etnobiologi: Människor, djur och växter i norr (red. Ingvar Svanberg & Håkan
Tunön). Nora: Nya Doxa, 204-212.
Sillanpää, Lennard (1994). Political and Administrative Responses to Sami SelfDetermination: A Comparative Study o f Public Administrations in Fennoscandia
on the Issue o f Sami Fand Title as an Aboriginal Right. Helsinki: Societas
scientiarum Fennica.
Sillanpää, Lennard (2002). “Government responses to Saami self-determination”.
Conflict and Cooperation in the North (eds. Kristiina Karpi & Johan Eriksson).
Umeå: Kulturgräns norr, 83-112.
Sjölin, Rolf (1996). Samer och Samefrågor i Svensk politik. En studie i ickemakt. 2.
uppl. Gällstad.

247

Sjölin, Rolf (2002). En studie i ickemakt: Samer och samefrågor i Svensk politik.
Kautokeino: Sami Instituhtta.
Skuncke, Folke (1953a). Om möjligheterna att förbättra metoderna fö r renskötseln.
Lappväsendet - Renforskningen meddelande 2. Danderyd.
Skuncke, Folke (1953b). Renforskningens mål och medel. Lappväsendet - Ren
forskningen meddelande 1. Danderyd.
Skuncke, Folke (1955). Renskötseln och den nutida norrländska skogshanteringen.
Lappväsendet - Renforskningen meddelande 3. Danderyd.
Skuncke, Folke (1957). ”Renforskningsprogrammet i Sverige”. Såmiid dilit. Före
drag vid Den nordiska samekonferensen, Jokkmokk, 1953 (red. Kalle Nickul,
Asbjörn Nesheim & Israel Ruong). Oslo, 231-237.
Skuncke, Folke (1958). Renbeten och deras gradering. Lappväsendet - Ren
forskningen meddelande 4. Uppsala.
Skuncke, Folke (1959). Gradering av lavhedar och lavrika skogar. Tillägg till med
delande 4 om renbeten och deras gradering. Lappväsendet - Renforskningen
meddelande 5. Stockholm.
Skuncke, Folke (1963). Renbetet, marklavarna och skogsbruket. Lappväsendet Renforskningen meddelande 8. Stockholm.
Skuncke, Folke (1964). Rennäringens ekonomi. Skötsel, avkastning och mark
värden. Lappväsendet - Renforskningen meddelande 9. Uppsala.
Skuncke, Folke (1973). Renen i urtid och nutid. Stockholm: Norstedts.
Smith, Carsten (1992). Rettstenkning i samtiden: Rett - 0konomi - politikk. Oslo:
Universitetsförlaget.
Stien, Laila (1976). ”Elsa Laula Renberg - en samisk foregangskvinne”. Ottar nr 88,
18-25.
Stordahl, Vigdis (1982). ”Samer sier nei til kongen?” En analyse av Norske Samers
Riksförbunds utvikling og vilkår som etnopolitisk organisasjon. Hovedoppgave Forskningsgruppa samiske studier/etniske relasjoner - Institutt for samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsö. Tromsö.
Stordahl, Vigdis (1994). ”Samepolitisk organisering og representativitet”. Identitet
og livsutfoldelse: En artikkelsamling om flerfolkelige samfunn med vekt på
samenes situasjon (red. Reidar Erke & Asie Hpgmo). 2. oppi. Karasjok: Davvi
Girji O . S . , 94-99.
Stordahl, Vigdis (1998). Same i den moderne verden. Endring og kontinuitet i et
samisk lokalsamfunn. 2. opplag. Karasjok: Davvi Girji OS.
Stordahl, Vigdis (1999). ”Urfolk, kunnskap, makt”. Makt, demokrati og politikk bilder fra den samiske erfaringen. Oslo: Makt- og demokratiutredningen 19982003,51-59.
Strand, Hans-Urban (1984). ”Vattenkraftsutbyggnaden i Lule älv: Betydelse för
befolkning, försörjning och industrietableringar”. Dœdalus 53, 239-260.
Strand, Hans-Urban (1987). Vattenkraften och befolkningsutvecklingen, syssel
sättningen och ekonomin. Vällingby: Vattenfall.
Sundin, Bosse (1989). “Environmental Protection and the National Parks”. Science
in Sweden: The Royal Swedish Academy o f Sciences 1739-1989. Canton: Science
History Publications, 199-226.

248

Sundius, Sven (1963). ”Vattenregleringarna I Lappland och framtiden”. Natur i
Lappland I (red. Kai Curry-Lindahl). Uppsala: Svensk Natur, 201-210.
Svensson, Tom G. (1973). Samernas politiska organisation: En studie av en etnisk
minoritet iförhållande till storsamhället. Stockholm.
Svensson, Tom G. (1976). Ethnicity and Mobilization in Sami Politics. Stockholm:
Department of Social Anthropology, University of Stockholm.
Svensson, Tom G. (1978). “The effect of economic change on the ecology, culture
and politics of Reindeer Samis in Sweden”. Consequences o f Economic Change
in Circumpolar Regions (eds. Ludger Müller-Wille et.al.). Edmonton: Boreal
Institute for Northern Studies, University of Alberta, 215-234.
Svensson, Tom G. (1987). ”Industrial Developments and the Sami: Ethnopolitical
Response to Ecological Crisis in the North”. Anthropologica 29, 131-148.
Svensson, Tom G. (1991). ”Samisk identitet i vår tid”. Nationella identiteter i Nor
den - ett fullbordat projekt? (red. Anders Linde-Laursen & Jan Olof Nilsson).
Stockholm: Nordiska rådet, 267-278.
Svensson, Tom G. (1997). The Sami and Their Land: The Sämi vs the Swedish
Crown. A study o f the legal struggle fo r improved land rights: the Taxed
Mountains Case. Oslo: Novus forlag.
Svonni, Mikael (1996a). “Saami Language as a Marker of Ethnic Identity among the
Saami”. Essays on Indigenous Identity and Rights (eds. Irja Seurujärvi-Kari &
Ulla-Maija Kulonen). Helsinki: Helsinki University Press, 105-125.
Svonni, Mikael (1996b). ”Skolor och språkundervisning för en inhemsk minoritet samerna”. Tvåspråkighet med förhinder? Invandrar- och minoritetsundervisning i
Sverige (red. Kenneth Hyltenstam). Lund: Studentlitteratur, 148-186.
Svonni, Mikael (1996c). “The Future of Saami: Minority Language Survival in
Circumpolar Scandinavia”. Northern Peoples Southern States: Maintaining
Ethnicities in the Circumpolar World (ed. Robert P. Wheelersburg). Umeå:
CERUM, Umeå University, 13-42.
Sörlin, Sverker (1983). ”Ödemarkens förstår: Några drag i radikal svensk lapp
sympati runt sekelskiftet”. Thule 1983:5, 20-28.
Sörlin, Sverker (1988). Eramtidslandet: Debatten om Norrland och naturresurserna
under det industriella genombrottet. Stockholm: Carlssons.
Takman, John (1964). ”Där ett folk rationaliseras bort”. Medicinska Föreningens
Tidskrift 42(5), 162-171.
The Lapps to-day in Finland, Norway and Sweden I. Paris: Universitetsförlaget,
1960.
The Lapps today in Finland, Norway and Sweden II. Oslo: Universitetsförlaget,
1969.
Thomasson, Lars (1976). ”Skola och utbildning för samer i Sverige”. Samerna - ett
folk i fyra länder (red. Lars Svonni). Stockholm: Prisma, 61-70.
Thomasson, Lars (1983). ”Samerna i Svenska turistföreningens årsskrifter: Några
iakttagelser och reflektioner”. Thule 1983:5, 50-58.
Thomasson, Lars (1985). ”Efterskrift”. Index till Samefolkets Egen Tidning Samefolket 1918-1973. Med historisk kommentar (Israel Ruong & Maja Ruong).
Östersund: Stiftelsen Samefolket, 315-320.

249

Thomasson, Lars (1990). ”Samerna”. Jämtlands och Härjedalens historia. Femte
delen: 1880-1980 (red. Mats Rolén). Östersund: Jämtlands läns museum, 703820.
Thomasson, Lars (1997). ”Samefolket - samernas röst i debatten”. Presshistorisk
Årsbok 1997. Stockholm: Föreningen Pressarkivets vänner, 24-42.
Thomasson, Lars (1998). ”Också samerna har sina personligheter”. Åarjel-saemieh Samer i s0r. Saemien Sijte Årbok nr. 6 (red. Dunfjeld, Sigbjprn). Snåsa: Saemien
Sijte, 7-15.
Thomasson, Lars (1999). ”Ruong, Israel”. Svenskt Biografiskt Lexikon. Band 30.
Stockholm, 759-764.
Thomasson, Lars (2000a). ”Israel Ruongs motto: Diplomati och samverkan”. Sdmiid
Riikkasearvi-Samernas Riksförbund 1950-2000 - en pigg femtioåring. Umeå:
Samernas Riksförbund, 16-21.
Thomasson, Lars (2000b). ”Med samernas egna röster: Speglingen av samerna och
de olika samegruppernas relation till varandra i skönlitteraturen”. Bilden av det
samiska: Samerna och det samiska i skönlitteratur, forskning och debatt (red.
Kjell-Arne Brändström). Umeå: Institutionen för Litteraturvetenskap och Nor
diska språk, Umeå universitet, 28-39.
Thomasson, Lars (2002). Ur Jämtlands samernas nutids historia. En mer än hundra
årig kulturkamp. Östersund: Gaaltije.
Thuen, Trond (1980). ”Innledning”. Samene - urbefolkning og minoritet. Hva er
grunnlaget fo r samenes krav om rettigheter som eget folk? (red.Trond Thuen).
Tromsö: Universitetsförlaget, 9-21.
Thuen, Trond (1995). Quest fo r Equity: Norway and the Saami Challenge. St.
John’s: Institute of Social and Economic Research, Memorial University of New
foundland.
Thunborg, Folke (red.) (1956). Jorden, Skogen, Malmen och Vattenkraften i
Morgondagens Norrbotten. Stockholm: Föreningen Norrbottens Främjande.
Tomasson, Torkel (1988). Några sägner, seder och bruk, upptecknade efter
lapparna i Åsele- och Lycksele lappmark samt Herjedalen sommaren 1917. Upp
sala: Dialekt- och folkminnesarkivet.
Torp, Eivind (1992). ”Från kåtor till egnahem - samerna och den statliga bostads
politiken”. Bebyggelsehistorisk tidskrift 24, 107-125.
Trenter, Cecilia (2000). ”’And now - imagine she’s white’ - postkolonial historie
skrivning”. Makten över minnet: Historiekultur i förändring (red. Peter
Aronsson). Lund: Studentlitteratur, 50-62.
Trigger, Bruce G. (1976). The Children o f Aataentsic. A History o f the Huron
People to 1660: Volume I. Montreal: Mcgill-Queen’s University Press.
Trigger, Bruce G. (1982). “Ethnohistory: Problems and Prospects”. Ethnohistory
29(1), 1-19.
Tpnnesson, 0yvind (2002). ”Nordisk Råd 1952-2002”. 50 år. Nordisk Råd 19522002. Til nordisk nytte? Kpbenhavn: Nordisk Råd, 11-150.
Uddenberg, Nils (2000). Renarna, markerna och människorna: Om svenska samers
syn på natur, djur och miljö. Nora: Nya Doxa.
Utsi, Paulus (1970). ”Dikter”. Från bygd och vildmark 1970. Luleå: Luleå stiftsråd,
5-21.
250

Utsi, Paulus (1974). Giela Giela. Uppsala: Almqvist & Wiksell.
Utsi, Paulus (2000). Följ stigen. Guovdageaidnu: DAT.
Utsi, Paulus & Utsi, Inger (1980). Giela Gielain. Porjus.
Vallström, Mikael (2002). Det autentiska Andra: Om etnografi etik och existens.
Uppsala: Etnologiska avdelningen, Uppsala universitet.
Vattenkraften och rennäringen. Vällingby: Vattenfall, 1986.
Vedung, Evert & Brandel, Magnus (2001). Vattenkraften, staten och de politiska
partierna. Nora: Nya Doxa.
Vikman, Åke (1957). ”Fiske- och jakträtten i de lapska bosättningsområdena”.
Sdmiid dilit. Föredrag vid Den nordiska samekonferensen, Jokkmokk, 1953 (red.
Kalle Nickul, Asbjörn Nesheim & Israel Ruong). Oslo, 238-247.
Wallmark, Lennart (1951). ”Ett solvarv på Samernas Folkhögskola”. Bland Sveriges
Samer 1950-1951. Umeå: Svenska Missionssällskapet för kyrkligt arbete bland
Sveriges samer, 8-14.
Wallmark, Lennart (1952). ”Samernas Folkhögskola 10 år. En återblick jämte aktu
ella synpunkter på svårigheter och glädjeämnen”. Bland Sveriges Samer 19511952. Umeå: Svenska Missionssällskapet för kyrkligt arbete bland Sveriges sa
mer, 9-29.
Wallmark, Lennart (1955). ”Samefolkets kulturkamp”. Bland Sveriges Samer 19541955. Umeå: Svenska Missions-Sällskapet för kyrkligt arbete bland Sveriges sa
mer, 21-34.
Wallmark, Lennart (1957). ”Skolans och det fria folkbildningsarbetets roll i aktiviseringen med särskild hänsyn till svenska förhållanden”. Sämiid dilit. Föredrag vid
Den nordiska samekonferensen, Jokkmokk, 1953 (red. Kalle Nickul, Asbjörn
Nesheim & Israel Ruong). Oslo, 247-253.
Wallmark, Lennart (1960). ”Vändpunkten”. Bland Sveriges Samer 1959-1960.
Umeå: Svenska Missions-Sällskapet Kyrkan och Samema, 10-21.
Wallmark, Lennart (1962a). ”Samernas Folkhögskola inför nya uppgifter”. Bland
Sveriges Samer 1961-1962. Umeå: Svenska Missionssällskapet Kyrkan och Sa
mema, 7-13.
Wallmark, Lennart (1962b). ”Same-ätnam, Sällskapet Lapska Odlingens Framtid aktuellt kulturkontaktorgan”. Bland Sveriges Samer 1961-1962. Umeå: Svenska
Missionssällskapet Kyrkan och Samema, 29-37.
Wallmark, Lennart (1969). ”Karin Stenberg: Soluppgångens Dotter”. Bland Sveriges
Samer 1968-1969. Umeå: Svenska Missionssällskapet Kyrkan och Samerna, 1124.
Weaver, Sally (1984). “Struggles of the Nation-State to Define Aboriginal Ethnicity:
Canada and Australia”. Minorities and Mother Country Imagery (ed. Gerald L.
Gold). St. John’s: Institute of Social and Economic Research, Memorial Univer
sity of Newfoundland, 182-210.
Weaver, Sally (1985). ”Political Representivity and Indigenous Minorities in
Canada and Australia”. Indigenous Peoples and the Nation-State: ‘Fourth World’
Politics in Canada, Australia and Norway (ed. Noel Dyck). St. John’s: Institute
of Social and Economic Research, Memorial University of Newfoundland, 113150.

251

Wendt, Frantz (1979). Nordisk Råd 1952-1978: Struktur - arbejde - resultater.
Stockholm: Nordiska Rådet.
Whitaker, lan (1955). Social Relations in a Nomadic Lappish Community. Oslo:
Norsk Folkemuseum.
Wigdehl, Aksel Helmer (1972). Nordisk Sameråd: En översikt over det nordisk
samiske organisasjonsarbeidets historié. Hovedfagsoppgave i historié,
Universitetet i Bergen. Bergen.
Agren, Katarina (1981). Sameslöjden - tradition och nybildning. Stockholm: Nor
diska Museet.
Ahrén, Anders (1969). ”Samiska organiserings strävanden”. Jämten 1969.
Östersund: Jämtlands läns museum, 110-114.
Ahrén, Ingwar (1979). ”Vattenkraften och rennäringen”. Älvarnas bok - om vatten
kraften, miljön och kampen i älvdalarna. Bjästa: Älvräddarnas Samorganisation,
73-77.
Åhrén, Ingwar (red.) (1986). Samernas vilja. Umeå: Svenska Samernas
Riksförbund.
Aarseth, Björn (1978a). ”Samekomitéen av 1956. Nye signaler i samepolitikken”.
Kultur på karrig jord. Festskrift til Asbjörn Nesheim. Oslo: Norsk Folkemuseum,
237-258.
Aarseth, Björn (1978b). ”Sameorganisasjoner i Norge”. Ottar nr 105, 12-28.
Ödmann, Ella, Bucht, Eivor & Nordström, Maria (1982). Vildmarken och välfärden:
Om naturskyddslagstiftningens tillkomst. Stockholm: LiberFörlag.
Östlund, Birgitta (1973). ”Samernas folkhögskola och samerna”. Tidskrift för
Svenska Folkhögskolan 54(7), 285-288.

252

B il ag o r

B il a g a 1. L a p p b y a r n a

under

u n d e r s ö k n in g s p e r i o d e n

m ed

f ö r ä n d r in g a r

FRAM TILL IDAG

N o r r b o t t e n s lä n :

VÄSTERBOTTENS LÄN:

Fjällappbyar:
Könkämä
Lainiovuoma
Saarivuoma
Talma
Rautasvuoma (heter idag Gabna)
Kaalasvuoma (Laevas)
Norrkaitum (Girjas)
Mellanbyn (Baste Cearru)
Sörkaitum
Sirkas (Sirges)
Jåkkåkaska (Jåhkågaska Tjiellde)
Tuorpon
Luokta-Mavas
Semisjaur-Njarg
Svaipa
Skogslappbyar:
Vittangi
Gällivare
Serri
Udtja
Ståkke
Maskaure
Östra Kikkejaure
Västra Kikkej aure
Mausjaure

Fjällappbyar:
Gran
Ran
Umbyn (Ubmeje tjeälddie)
Vapsten
Vilhelmina norra
Vilhelmina södra
Skogslappbyar:
Malå
JÄMTLANDS LÄN:

Fjällappbyar:
Frostviken norra
Frostviken mellersta (Ohredahke)
Frostviken södra (Raedtievaerie)
Hotagen (Jiingevaerie)
Offerdal (Jovnevaerie)
Sösjö (Njaarke)
Kall
Handölsdalen
Tåssåsen
Tranris (ingår sen 1963 i Handölsdalen)
Mittådalen
Tännäs (Ruvhten)
Idre (ligger i Dalarna)

I förteckningen ingår inte koncessionslappbyarna då dessa inte berörs i undersök
ningen.
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2. SSR:s l a n d s m ö t e n

Tid
3-5/10 1950
13-15/3 1951
3-5/3 1952
4-5/3 1953
1-3/3 1954
25-26/2 1955
7-9/3 1956
5-6/3 1957
19-21/2 1958
17-19/2 1959
9-11/3 1960
26-27/9 1960
8-11/3 1961
14-17/3 1962

B il a g a

3.

A ntalet

Plats
Jokkmokk
Jokkmokk
Jokkmokk
Kiruna
Arvidsjaur
Lycksele
Karesuando
Gällivare
Östersund
Arjeplog
Jokkmokk
Jokkmokk
Vilhelmina
Arvidsjaur

renar i

S v e r ig e

1947-1964

Ar
Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
26 394*
19 880
1947
123 610*
24 804
28 360*
1950
129 409*
1951
167 257*
24 825
25 975
26 094
26 597*
1955
196 907*
164 208
38 773*
25 395*
1956
148 061*
34 358
24 929*
1959
1961
151 670*
34 616
23 824
1964
147 718
30 073
23 537
* Fullständig eller partiell renräkning genomförd i länet

Totalt
169 884
182 573
218 057
249 598
228 376
207 348
210 110
201 328

Källa: SOU 1966:12. Renbetesmarkerna. Stockholm 1966, 262.
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4. L a p p f o g d a r n a i S v e r ig e 1885-1971

I förteckningen över lappfogdarna har endast de som tillförordnats till tjänsten tagits
med. Personer som tjänstgjort som lappfogdar under kortare vikariat har därmed
utelämnats om de inte senare erhållit förordnanden.
Distrikt och nam n
Norrbottens län
Frans Forsström
Julius Hultin
Johan Olof Holm

Tillträdde
1890
1897
1915

Norrbottens norra
Johan Olov Holm
Ragnar Pappila
Erik Hedbäck
Börje Pekkari

1916
1929
1932
1968-1971

Norrbottens södra
Claes Österberg
Erik Malmström
Börje Pekkari
Per Lithander

1916
1932
1961
1961-1971

Norrbottens östra
Ragnar Pappila
Edvin Kangas
Per Lithander
Börje Pekkari
Bror Ejdemo

1932-1935
1937
1960
1961
1964-1971

Norrbotten län, extra
Bengt Härdelin

1961-1971

D istrikt och nam n
Västerbottens län
Fredrik Burman
Peder Holm
Erik Bergström
Gustaf Lindström
Hans Cederberg
Hilding Johansson
Hilding Ritzén
Börje Pekkari
Göran Lundvall
Jämtlands län
Adolf Suwe
Alarik Dalqvist
Patrik Adolf Brännström
Axel Frändén
Abraham Staaff
Waldemar Gardham
Åke Wikman
Bror Ejdemo
Iwan Lundberg

Tillträdde
1896
1906
1915
1920
1928
1936
1953
1964
1969-1971

1885
1896
1897
1899
1905
1930
1949
1958
1964-1971

Källa: Lantto, Patrik (2000). Tiden börjar på nytt: En analys av samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900-1950. Umeå: Kulturgräns norr, 428-429.
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K

ulturens

F r o n t l in j e r

I forskningsprogrammet Kulturgräns norr: Förändringsprocesser i tid och rum, som
finansieras av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, är basbegreppet gräns. Dels
granskas kulturgränser som utgör sega, tidsmässigt djupt förankrade strukturer inom
ett geografiskt rum, dels krafter som på olika sätt sveper fram över rummet och
ibland förmår utradera en kulturgräns, men ibland lämnar en gammal gräns helt
orubbad. För att detta tvärvetenskapliga forskningsfält med framgång skall kunna
genomlysas, samlar programmet forskare från åtta ämnen vid främst Umeå universi
tet och Sveriges Lantbruksuniversitet.
Projektets redaktion utgörs av professor Lars-Erik Edlund (seriens huvudredaktör)
och forskningsassistent Anna Karolina Greggas (redaktör). Projektets hemsida:
www.umu.se/littnord/KGN

K u l t u r e n s F r o n t l in j e r

1. Kulturgräns norr: Förändringsprocesser i tid och rum. Presentation av forsknings
program jämte en uppsats om tvärvetenskap. Umeå 1997.
2. Kartan i kulturforskningens tjänst. En artikelsamling redigerad av Lars-Erik Ed
lund. Umeå 1997.
3. Ulf Lundström: Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650. Umeå 1997.
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är Svenska Samemas Riksfbrbund/Sâmiid Riikkasearvi (SSR) bildades
tisdagen den 3 oktober 1950 markerade detta inledningen på en ny
utveckling för samemas politiska mobilisering i Sverige. Under den
första halvan av 1900-talet hade avsaknaden av en riksorganisation häm
samerörelsen i dess arbete, framför allt var möjligheterna att skapa en kontinuitet
i arbetet och föra en fortlöpande dialog med statsmakterna begränsade. Genom
tillkomsten av riksförbundet förändrades situationen och samerörelsen kunde
nu agera med en växande styrka. I denna bok följs SSR:s utveckling under
perioden 1950-1962 med speciellt fokus på fyra områden, dels närings- och
rättighetsfrågor, dels vilken bild av det samiska som förbundet presenterade
utåt, dels hur SSR behandlade och betraktade olika samiska gmpper, dels hur
statsmakterna reagerade på förbundets tillträde på den samepolitiska arenan och
vilket genomslag organisationen fick för sina krav.
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