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Abstract 

Denna uppsats syfte är att se hur samer gestaltades i två norrbottniska tidningar under 1920-

talet. Hur beskrevs samerna, användes några värdeladdade ord eller anlades några 

stereotyper? De två tidningarna som valts till undersökningen är Norrbotten-Kuriren en 

konservativ tidning och Norrländska Socialdemokraten, NSD en socialdemokratisk tidning. 

Dessa tidningar har valts för att de har samma upptagningsområde men har olika politisk 

inriktning. En fråga i denna uppsats är således om gestaltningen av samer skiljer sig åt mellan 

tidningarna beroende på deras politiska hemvist. Teorin som används i denna uppsats är Saids 

postkoloniala teori om utmålningen av ”den andra”. Med komplettering av Ania Loombas 

perspektiv på postkolonial teori, hon menar att det kan finnas lokala skillnader i hur ”Den 

andre” gestaltades. Det är detta, denna uppsats ska belysa hur samer gestaltades lokalt i 

Norrbottens län. Uppsatsens metod är kvalitativ innehållsanalys med nyanser av diskursteori, 

samernas subjektsposition under 1920-talet ska beläggas. Materialet som används till studien 

är 59 texter det är alla texter som publicerades om samer under den tid jag valt att undersöka, 

22 artiklar analyseras på ett djupare plan och notiserna, texter under 15 rader, analyseras 

tematiskt. Studien är uppdelad i tre nedslag 1920, 1925 och 1930, där artiklarna från 

månaderna maj-juni har analyserats eftersom det var under maj-juni renflyttningen skedde.  

Studien visar att tidningarnas gestaltning av samer skiljer sig åt, Norrländska 

Socialdemokraten hade ett myndighetsperspektiv, de lade stor vikt vid statens utredningar om 

samerna i sina artiklar, och de hade en nedlåtande ton mot samerna, de sågs som svagare än 

andra, i många av sina artiklar. Medan Norrbotten-Kuriren anlägger en mer vi känsla i en del 

av sina artiklar, samerna fick vara med och vara en del av viet, de fick ibland komma till tals 

vilket de inte fick göra i Norrländska Socialdemokraten. Norrbotten-Kuriren har också 

samekritiska artiklar men denna tidning var mer närvarande, de såg samerna mer som en 

grupp än som några svagare personer som det ska stiftas lagar kring. Ämnena som präglade 

de olika nedslagen var tämligen lika i de båda tidningarna. 1920 var det nomadskolorna och 

kolonisationen av ”lappmarkerna”, 1925 var det renbeteslagstiftning och renskötseln och 1930 

kritik mest mot renarna och den skadegörelse som de lämnade efter sig i jordbrukslandskapet. 

Alla artiklar rör renägande samer och inga kvinnor fick komma till tals.  

Nyckelord: Samer, minoritet, postkolonialteori, Norrbotten-Kuriren, Norrländska 

Socialdemokraten, subjektsposition och ”De andra”.  
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Inledning 
”Lappjävel”, ”Lappkona du ska hålla koll på dina jävla renar”. ”Stick till fjälls med dig, du 

har inget här att göra!”
1
 

Ropen skalla nu som då hatet mot ”De andra”, ”De andra” som enligt dem får mer. ”De 

andra” som är hotet från norr, de hemska, de annorlunda, de icke rasrena. Detta är en 

hopsamling av tillmälen som jag fått berättat för mig, från personer som är samer och lever i 

dagens Sápmi, samernas benämning på deras land. 

Denna uppsats handlar om hur samerna som minoritet gestaltades under 1920-talet i de två 

norrbottniska tidningarna Norrbotten-Kuriren och Norrländska Socialdemokraten. Denna 

uppsats har riktat in sig på det lokala perspektivet, vad fick folket i Norrbotten veta om 

samerna och de frågor som rörde dem? Studien tar avstamp i 1920-talet. Då det skedde flera 

omvälvande händelser. De flesta händelserna var negativa ur en samisk synvinkel, rasbiologin 

blomstrade, till exempel blev rasbiologen Herman Lundborg chef för Sveriges rasbiologiska 

institut som öppnade 1922. Han intresserade sig för samerna och var redan under 1910-talet 

uppe i nordligaste Sverige och mätte och fotograferade samer och finländare.
2
 Samerna och 

finländarna var de lägst stående raserna enligt Lundborg.
3
 I statliga utredningar och debatter 

diskuterades det vem som var same på riktigt, detta utan en enda same närvarande. Samernas 

liv reglerades i olika lagar som styrde deras rennäring, skolväsende, språkanvändning och 

leverne. Ingen same fick helt bestämma över sitt egna liv. Samer i nordbyarna Karesuando 

och Jukkasjärvi i Norrbottens län tvångsförflyttades för att renantalet blivit för stort och tärde 

på det framväxande jordbrukslandskapet, familjerna tvingades med hot om tvångsslakt av 

deras renar om de inte flyttade. 400 samer flyttade men inga flyttningar var frivilliga.
4
 Det har 

gjorts studier om hur samer gestaltats i tidningar med samma teoretiska utgångspunkt som 

denna studie men under andra undersökningsperioder, men det denna uppsats ska tillföra är 

Ania Loombas perspektiv på postkolonialism. Hon menar att det kan finnas lokala skillnader i 

hur ”Den andre” gestaltas och att det är viktigt att se det lokala och inte generalisera synen på 

”Den andre”. Denna uppsats ska således belysa hur två tidningar lokalt i Norrbottens län 

gestaltade samerna, gestaltades de som ”De andra” och i så fall skiljde denna gestaltning från 

den generella bilden av ”Den andre”? 

                                                           
1
 Personlig kommunikation med personer i Sápmi, tillmälen som hörts av dem om dem idag som förr i tiden.  

2
 Hagerman, Maja, Käraste Herman: rasbiologen Herman Lundborgs gåta, Norstedt, Stockholm, 2015, s. 64. 

3
 Hagerman, Maja, 2015, s. 70. 

4
 Lundmark, Lennart, Stulet land: svensk makt på samisk mark, Ordfront, Stockholm, 2008, s. 201ff. 
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Syfte 

På 1920-talet skedde ett flertal händelser som påverkade samerna mest negativt, dessa 

händelser är väldokumenterade men ganska få har undersökt gestaltningen av samerna i ett 

lokalt perspektiv med hjälp av lokaltidningar och hur statens samepolitik förmedlades till 

folket. Detta mot bakgrund av att minoriteter än idag inte behandlas som 

majoritetsbefolkningen vilket visar på en slags maktutövning, ett vi mot dem. Vi vet att 

minoriteter har behandlats på olika sätt men det som det inte har forskats om är vad gemene 

man fick veta om samerna och deras situation. Det lokala är viktigt för att se nyanser i 

gestaltningen och inte generalisera utmålningen av samerna som den potentiella ”Den andra”. 

Studiens syfte är att se hur samerna som minoritet gestaltas i två norrbottniska tidningar, 

utifrån ett postkolonialt perspektiv. 

Frågeställning 

 Hur gestaltas samerna i tidningarna: Vad tar tidningarna upp mest som rör samer? 

Vilka får komma till tals, får samerna själva berätta? Vilka sorts samer tas upp 

(skogssamer eller fjällsamer)? Användes några värdeladdade ord eller stereotyper? 

 Finns det några skillnader i hur tidningarna gestaltar samerna beroende på tidningarnas 

politiska inriktning? Hur kan de skillnaderna förklaras?
5 

Bakgrund 
I detta avsnitt kommer den historiska kontexten kring samer att behandlas, bland annat den 

politik som fördes under 1920-talet och konsekvenserna av denna. Detta avsnitt lägger 

grunden för mitt syfte att studera hur samer gestaltades i två norrbottniska tidningar under 

1920-talet. 

Vem är lapp? 

Samerna betecknar sig själva som samer, men i dåtida dokument och i 1920-talets kontext 

benämns samer som lappar. Sápmi är den nutida benämningen på samernas område, på 1920-

talet kallades området ”lappmarken”. Samer uppdelades i två större grupper, fjällappar och 

skogslappar. Skogslapparna levde till stor del av jakt och fiske och lite renskötsel, de verkade 

i skogslandskapen. Fjällapparna levde till stor del av enbart renskötsel och rörde sig 

geografiskt sett i fjällen. Samerna delades också in efter geografiskt område, nord- och 

                                                           
5
 Se bilaga analysschema för konkretisering av frågorna. 
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sydsame. En utredning från 1923 visade att en tredjedel av alla samer var renskötare, fyra 

femtedelar av de renskötande skogslapparna och en femtedel av de renskötande fjällapparna 

kombinerade renskötseln med ett annat arbete. Nästan hälften av alla samerna ägnade sig åt 

jordbruk. Men med ”lapp-skall-vara-lapp-politiken”
6
 beslagtogs samerättigheterna och gavs 

till dem som staten tyckte var same. I 1917 års proposition om renskötseln vacklade 

lappdefinitionen mellan den rasmässiga och den näringsmässiga definitionen. En lapp var en 

person som kom från en lappfamilj, hade en samisk pappa, som idkade renskötsel, fadern eller 

farfadern skulle ha bedrivit renskötsel som yrke.
7
 Om bara mamman i familjen var lapp, 

räknades inte familjen som lappfamilj. I den nya renbeteslagen från 1928, fastslogs att lapp är 

den som idkar renskötsel på heltid. Skogslapparna uteslöts från samegemenskapen och 

förlorade rätten till sin mark.
8 

Lappolitiken under 1920-talet 
Politiken under 1920-talet har sina rötter i 1800-talets definition av samerna som folk. Under 

början av 1800-talet sågs samerna som en lägre stående kultur men också som ett urfolk, de 

skulle värnas om och ges plats trots att de sågs som ett folk som snart skulle dö ut.
9
 Under 

slutet av 1800-talet började den biologiska rasismen att blomstra, den germanska rasen sågs 

som mer värd än andra raser, redskap för att mäta skallar utvecklades och samerna blev hotet 

från norr, de icke rasrena.
10

 En stor rasundersökning gjordes i början av 1900-talet av Gustav 

Retzius som resulterade i boken Anthropologia Suecia, 45 tusen värnpliktiga mättes. 87 % av 

Sveriges befolkning var långskallar, flest kortskallar fanns det i Lappland.
11

 Kortskallar var de 

mindre värda då de inte hade de germanska ädla egenskaperna. Samerna och svenskarna 

ansågs enligt den biologiska rasismen tillhöra olika kulturnivåer, samerna var nomader och 

svenskarna var jordbrukare. Nomader var ett steg ned på kulturstegen och de sågs som 

primitiva och annorlunda.
12

 Under slutet av 1870-talet gjordes undersökningar av flera 

stenåldersgravar och då hittades kranium som var långskalliga
13

, germanska. Hela tanken om 

samerna som urbefolkning ifrågasattes och förkastades.
14

 I och med det rasbiologiska 

institutet i Uppsalas öppnande 1922, fick rasbiologin ny fart, Lundborg avbildade samer och 

                                                           
6
 Samerna skulle hålla sig till sin kultur och helst uppe i fjällen, de skulle inte assimileras till samhället.  

7
 Lundmark, Lennart, 2008, s. 208.  

8
 Lundmark, Lennart, 2008, s. 210. 

9
 Lundmark, Lennart, "Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm-": svenska statens samepolitik i rasismens tidevarv, 

Norrlands universitetsförl., Bjurholm, 2002, s. 29. 
10

 Lundmark, Lennart, 2008, s. 141ff. 
11

 Lundmark, Lennart, 2002, s. 214. 
12

 Lundmark, Lennart, 2002, s. 13. 
13

 Ett kranium som är mer avlångt än runt. 
14

 Lundmark, Lennart, 2002, s. 25. 
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finnar, trots att enligt samernas tro læstadianismen är avbildning en synd.
15

 Rasbiologin 

byggde på att se olikheter, rasbiologerna förvrängde rasintrycket genom att i rasböckerna sätta 

en kutryggig same bredvid en ung muskulös svensk man.
16

 

Detta tankesätt att samerna var hotet mot den svenska germanska rasen mynnade ut i politiken 

som kallades ”lapp-skall-vara-lapp-politiken” som hade sina glansdagar under 1910-talet och 

in på 1930-talet.
17

 Politiken gick ut på att samerna skulle hålla sig i lappmarkerna. Deras 

kontakter med ”civilisationen” skulle minimeras. Samerna skulle inte frestas att lämna fjällen 

och rennäringen.
18

 Samerna lämpade sig bara för nomadiserande renskötsel, de ansågs vara 

för dåligt rustade för jordbruk, både vad gällde karaktär och kroppskrafter.  

Samerna skulle inte få bo i hus. De som lämnade renskötseln på grund av ålder eller sjukdom 

skulle samlas upp på speciella platser som staten utsett. Argumentet för att samer inte fick bo i 

hus var att de inte skulle förvekligas och lämna renskötseln.
19

 År 1928 blev staten mildare 

angående samiska bosättningar, de som inte orkade med renskötseln eller inte hade några 

renar skulle få rätten att bygga ett hus på kronans mark ovanför odlingsgränsen. Men inget 

hände utan, utredning på utredning drog ut på det slutgiltiga beslutet.
20

  

Vid 1900-talets början fanns det fyra skolsystem för samiska barn, inackordering på fasta 

lappfolkskolor, katekesskolor eller vandringsskolor som följde samernas flyttningar, vanliga 

skolor och korta vinterkurser som barnen kunde gå genom att inackorderas på en skola. År 

1909 lämnades en skrivelse till regeringen som var kritiskt mot främst lappfolkskolorna. De 

gjorde inte samerna dugliga för sin uppgift, renskötsel. Ur denna kritik utvecklades 

nomadskolorna.
21

 De var kåtor där barnen inackorderades, inga bekvämligheter fanns, barnen 

skulle inte lockas bort från sin näring.
22

 De fick inte använda sitt språk i skolan, i Karesuando 

fick finska användas. Både samiska och finska sågs som hjälpspråk tills barnen kunde 

svenska.
23

  

Under stora delar av 1800- och början av 1900-talet var det stora dispyter mellan Sverige och 

Norge angående svenska renars betesmark i Norge. År 1883 infördes en identisk lag i båda 

länderna, svenska samer skulle få beta sina renar i Norge mellan 1 maj-1 oktober. Efter 

                                                           
15

 Lundmark, Lennart, 2008, s. 201ff. 
16

 Hagerman, Maja, 2015, s. 352.  
17

 Lundmark, Lennart, 2008, s. 185. 
18

 Lundmark, Lennart, 2002, s. 63. 
19

 Lundmark, Lennart, 2008, s. 161f. 
20

 Lundmark, Lennart, 2008, s. 179f. 
21

 Lundmark, Lennart, 2008, s. 167. 
22

 Lundmark, Lennart, 2002, s. 81. 
23

 Lundmark, Lennart, 2002, s. 80. 
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unionsupplösningen med Norge 1905 kom det in många klagomål om svenska renar. 15 juni 

1905 togs beslutet att jämtländska och härjedalska samer inte fick beta sina renar i Norge och 

att resterande samer inte fick gå in med sina renar i Norge förrän 15 juni. År 1909 fick en 

skiljedomare gå in och se över bestämmelserna kring renarnas betesmark. Undersökningen 

utmynnade i att svenska renar fick tillåtelse att gå in i Norge före 15 juni om det var 

onaturliga väderförhållanden.
24

 

Sveriges regering och riksdag har länge velat styra renskötseln med hjälp av 

renbeteskonventionen som slöts år 1919 med Norge.
25

 Renbeteskonventionen trädde i kraft 1 

januari 1923, betesmarkerna i Norge minskades på grund av att renarna gjorde åverkan på 

jordbruket, inskränkningar gjordes i hur många tillåtna renar vissa svenska byar fick ha.
26

 

Renskötseln tärde på jordbruket och norska renar uppehöll sig på svensk mark efter att 

Ryssland inskränkt norska samers rätt till renbete i Ryssland. Detta ledde till att renantalet i 

Karesuando och Jukkasjärvi-området statistiskt ökade.
27

 Staten ville att byarna skulle minska 

antalet renar, det ville inte samerna. År 1925 fanns det mer än 39 000 renar i nordbyarna, ett 

högre antal än staten tyckte var lämpligt. En lag stiftades som gav Länsstyrelsen rätten att 

tvångsslakta renar. Då kunde staten driva på nordsamefamiljerna att de måste flytta söderut, 

för att det inte fanns plats längre. 400 samer flyttade söderut från Karesuando och östra 

Jukkasjärvi området till de sydliga lappmarkerna, inga flyttningar var frivilliga.
28

  

Tidigare forskning 

Samer i forskningen 

Det finns en uppsjö av avhandlingar och böcker som rör samer och deras kultur. Historikern 

Lennart Lundmark har skrivit ett flertal böcker som handlar om samer och svenska statens 

behandling av dem. I Lundmarks bok ”Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm” svenska 

statens samepolitik i rasismens tidevarv, från år 2002 belyser han statens syn på samer från 

1700-talet då rasbegreppet börjar användas på människor till efter andra världskriget då 

rasbegreppet försvagades.
29

 Lundmarks bok kommer att hjälpa mig i mitt arbete för att se hur 

samhället och staten sett på samerna som folk, jag kan se om de statliga tankemönstren 

avspeglar sig på gestaltningen av samerna i tidningarna.  

                                                           
24

 Lundmark, Lennart, 2008, 193ff. 
25

 Lundmark, Lennart, 2008, s. 201. 
26

 Lundmark, Lennart, 2002, s. 111. 
27

 Lundmark, Lennart, 2002, s. 125. 
28

 Lundmark, Lennart, 2008, s. 201ff. 
29

 Lundmark, Lennart, 2002 s. 13. 



8 
 

Lennart Lundmark har även skrivit boken Stulet land- svensk makt på samisk mark, där han 

ingående beskriver den historiska kontexten rörande samer och staten. Han beskriver politiken 

under 1910- och 1920-talet. Lundmark beskriver hur sameskolorna, boendeformerna, 

identitetsproblemen och rennäringens faktorer stötts och blötts i riksdagen. Denna bok belyser 

de politiska skeenden som påverkade vad tidningarna skrev om.  

Brit Uppman skrev år 1978 en avhandling vid Umeå universitet som heter Samhället och 

samerna 1870-1925, vars syfte var att belysa den svenska attityden till samerna genom att 

undersöka vilka idéer och föreställningar om dem som fanns hos olika svenska myndigheter. 

Uppman undersökte även hur Sveriges minoritetspolitik klingade med internationell politik, 

om det fanns det några likheter rörande attityden mot minoriteter.
30

 Hennes källmaterial är 

protokoll från kammardebatterna, domstolskapitelsprotokoll och Ecklesiastikdepartementets 

konseljakter. Vart sjätte år skickades det till regeringen ett så kallat ecklesiastikverkets 

tillstånd i Lappmarken.
31

 Uppman beskriver att beslutsfattarna ofta inte hade en direkt kontakt 

med samerna och deras kultur utan de beslutade vad de tyckte var bäst för samerna genom att 

bygga sina beslut på litteratur som skrivits om samerna.
32

 Detta kan ses som problematiskt då 

skildringarna ofta var full av värderingar och böckerna ofta byggde på framställandet av 

rasolikheter. Uppman beskriver att samerna i litteraturen beskrevs med speciella psykiska 

drag som brist på karaktär, stadga, klen energi och flyktighet. Dessa beskrivningar uppkom på 

1880-talet och sågs ofta i interaktionen mellan svenskar och samer. Uppman tror att dessa 

beskrivningar berodde på okunskap om samernas leverne.
33

 Uppmans avhandling kommer att 

hjälpa mig i kontextualiseringen av myndigheternas syn på samer under 1920-talet. 

Andrea Amft skrev sin avhandling Sápmi i förändringens tid- en studie av svenska samers 

levnadsvillkor under 1900-talet ur ett genus- och ett etnicitetsperspektiv år 2000, hon använde 

sig av intervjuer, men även tryckt material som lagar, för att förstå hur samerna levde under 

1900-talet och för att förstå hur de påverkades av politiken och svenskarnas kolonisering av 

Sápmi. Hon riktar in sig på samernas berättelser och undersöker hur samiska kvinnors 

levnadsvillkor var och hur relationerna mellan könen i det samiska samhället var över tid.
34

 

Hon använder sig av genus och etnicitet perspektiven, båda beskriver hon som 

                                                           
30

 Uppman, Brit, Samhället och samerna 1870-1925, Umeå univ.-bibl., Diss. Umeå : Umeå universitet, 1978,Umeå, 1978, s. 
13f. 
31

 Uppman, Brit, 1978, s. 28. 
32

 Uppman, Brit, 1978, s. 30. 
33

 Uppman, Brit, 1978, s. 34. 
34

 Amft, Andrea, Sápmi i förändringens tid: en studie av svenska samers levnadsvillkor under 1900-talet ur ett genus- och 
etnicitetsperspektiv, Kulturgräns norr, Diss. Umeå : Umeå universitet, 2000,Umeå, 2000, s. 14. 
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maktrelationer.
35

. Amfts undersökning har fyra ämnesområden, avsikten är att analysera det 

samiska samhällets förändrade levnadsvillkor och maktrelationen mellan samiska kvinnor och 

män. Först kartlägger Amft vilka förändringar som skett i Sápmi under 1900-talet med 

avseende på samers leverne. Det andra ämnesområdet handlar om rennäringen och 

renlagstiftningen, Amft analyserar om kvinnor och män behandlades lika i dessa frågor. Det 

tredje området handlar om relationen mellan kvinnor och män med en tonvikt på när den 

extensiva renskötseln tog över från den intensiva renskötseln
36

. Sista ämnet är hur samernas 

etniska identitet förändrats över tid.
37

 Amfts avhandling belyser samernas perspektiv och hur 

samerna såg på staten. Det är just samernas perspektiv på staten som är det intressanta i denna 

avhandling och det som jag kommer använda mig av i denna studie. 

Samisk representation i tidningar 

Det finns en hel del tidigare forskning om samer, men det finns inte mycket forskning där 

tidningar, främst lokaltidningar, använts som material. Uppsatserna som beskrivs nedan 

kommer ifrån andra ämnesområden än historia men de innehåller postkoloniala teorier, samer 

och tidningsmaterial.  

Jeff Nordmark, journalistikstuderande på Göteborgs universitet, skrev under vårterminen 

2016 kandidatuppsatsen ” DEN KULTURBÄRANDE KÄMPEN: Representationen av samer 

i fem svenska tidningar under 2015”. Tidningarna han använde sig av var Norrländska 

Socialdemokraten, Östersunds-posten, Dagens Nyheter, Metro och Aftonbladet således både 

lokala och rikstäckande tidningar. Han använder teorier som rör sig kring representationer och 

utmålandet av ”De andra”. Hans resultat visar, att det skrivs mer om samer i Norrländska 

Socialdemokraten och Östersunds-Posten, på grund av att det är där flest samerna finns.
38

 

Hans visar också att det är i stor utsträckning konfliktrelaterade artiklar som publicerades.
39

  

Adam Öhman skrev 2011 sin masteruppsats i journalistik ”De inhemska andra: 

representationer av samer i fyra svenska dagstidningar år 1970 och 2010.” Han studerade 

skillnaderna mellan den samiska minoriteten och den svenska majoriteten i nyhetsartiklar i 

några av Sveriges större tidningar under åren 1970 och 2010. Tidningarna var Aftonbladet, 

Dagens Nyheter, Norrländska Socialdemokraten och Östersunds-Posten. Resultatet visade att 

                                                           
35

 Amft, Andrea, 2000, s. 28. 
36

 Extensiv renskötsel: stora vilda hjordar. Intensiva renskötseln: små hjordar med tama renar som mjölkades bland annat. 
37

 Amft, Andrea, 2000, s. 29. 
38

 Nordmark, Jeff. ”DEN KULTURBÄRANDE KÄMPEN: Representationen av samer i fem svenska tidningar under 2015.” 
Kandidatuppsats, Göteborgsuniversitet, 2016, s. 24f. 
39

 Nordmark, Jeff. 2016, s. 26. 
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samerna ofta underordnas svenskarna i pressen. De två etniska grupperna svenskarna och 

samerna separeras i tidningarna.
40

 Öhman visar med sin analys att samer underordnas 

svenskar om en ser till antalet textaktörer, röster och huvudpersoner. Samerna tilldelas en 

passiv roll, de är utestängda medan svenskarna är aktiva och agerar. Öhman använder 

kulturteoretikern Stuart Halls definition av ”den andra” för att presentera dikotomin mellan 

samer och svenskar.
41

 Både Öhman och Nordmark har målat representationen av samer i stora 

breda penseldrag. Jag kommer att gå mer på djupet på texterna och försöka se perspektiven i 

texterna istället för bara det rakt visuella som ämne och huvudperson i texten.  

Teori 

I denna uppsats kommer delar av författaren, professorn och litteraturkritikern Edward Saids 

postkoloniala teori användas, den teori som han presenterar i sin bok ”Orientalism”. Denna 

postkoloniala teori visar på utpekningen av ”Den andre” folk mot folk, där ena folket försöker 

trycka ned det andra. Said beskriver att människan alltid delat upp världen i regioner som 

genom fiktiva eller verkliga egenskaper skiljer sig från varandra. Europa befann/befinner sig 

fortfarande i en slags styrkeposition, denna position tillåter/tillät européer att skapa sig en 

systematisk kunskap om Orienten, tack vare deras koloniala erfarenheter.
42

 Orienten och dess 

egenskaper som Said beskriver var inte skapad av Orienten utan var resultatet av 

Västerlandets serie av manipulationer och deras skapande av Orientens identitet. Kunskapen 

om Orienten skapar Orienten i sig, orientalen och dennes värld.
43

 De lät manipulera bilden av 

Orienten för att européerna skulle kunna förstå den bättre, i samband med detta skapades en 

ny identitet som inte nödvändigtvis stämde överens med verkligheten och den identitet som 

orientalerna tyckte att de hade. Sedan etablerade européerna sin skapade identitet av Orienten 

genom att legitimera den med det de kallade vetenskap. Identiteten som de skapade sattes i 

kontrast med deras egen identitet för att visa på skillnader och förståelse för den skapade 

identiteten. Språket som kom i samband med de koloniala strömningarna visade på att 

orientalerna var något som skulle bedömas som underlägsna och mindre värda.
44

 Orientens 

identitet skapades inte bara för att förstå det främmande utan också för att stärka den egna 

myndigheten. En dikotomi mellan den underlägsna Orienten och de egna överlägsna 

myndigheterna uppträdde. Allt för att rättfärdiga sitt eget. Orientalen blir en underordnad ras 

                                                           
40

 Öhman, Adam. ”De inhemska andra: representationer av samer i fyra svenska dagstidningar år 1970 och 2010”. 
Masteruppsats, Stockholms universitet, 2011, S. 58. 
41

 Öhman, Adam. 2011, s. 58. 
42

 Said, Edward W., Orientalism, [Ny utg.], Ordfront, Stockholm, 2000, s. 112. 
43

 Said, Edward W. 2000, s. 113. 
44

 Said, Edward W. 2000, s. 113. 
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med en orientalisk mentalitet.
45

 Det Saids resonemang går ut på är att skapandet av ”De 

andra” alltid sker i kontrast till något annat, skapandet sker i direkt relation till ”oss” och i ett 

maktförhållande där den med makt skapar den underlägsnas identitet.  

Orienten konstrueras alltid av Västerlandets forskning. Den bygger på en dikotomi där 

Orienten är allt som Västerlandet inte är. Orientalerna var enligt västerländsk forskning, lata, 

aggressiva, promiskuösa, barbariska, oskuldsfulla och irrationella medan västerlänningar var 

motsatsen till allt detta.
46

 Men allt är inte svart och vitt det finns nyanser i framställningen av 

”De andra” och det är dem som den postkoloniala teoretikern Ania Loomba vill visa, genom 

kritik mot Saids struktur. Hon menar att det lokalt kan skilja sig i framställningen av ”De 

andra”, detta tycker hon ska undersökas med empiriska studier.
47

 Fanns det en viss bild av 

”De andra” i Norrbottens län, gestaltades samer som ”De andra”? Skapade svenskarna 

samernas identitet?
48

  

Material 

Tidningarna studien bygger på är Norrländska Socialdemokraten, socialdemokratisk och 

Norrbotten-Kuriren, konservativ, de är mikrofilmade och finns på Kungliga biblioteket. 

Studien är uppdelad i tre nedslag vart femte år under renflyttningen som skedde i maj och 

juni, således blir nedslagen 1 maj-30 juni 1920, 1 maj-30 juni 1925 och 1 maj- 30 juni 1930. 

Nedslagen är koncentrerade vid tiden för renflyttningen utifrån hypotes att det då skedde mest 

interaktioner mellan samer och nybyggare, eftersom djuren är på vandring och troligen 

passerade nybyggarnas marker. Först var det meningen att studien skulle använda sig av 

nedslag som rör specifika händelser under 1920-talet: mars och april 1922 då Herman 

Lundborg var i Jukkasjärvi och Tornedalen för att fota samer och finländare, september 1925 

då lagen om tvångsslakt av renar gick igenom och år 1928 då regeringen instiftar en ny 

renbeteslag och det slås fast att samer definieras beroende på om de håller på med rennäring 

eller inte och inte efter tidigare rasbiologiska synvinklar. Men det fungerade inte på grund av 

materialbrist, kanske gav dessa händelser inte direkt spegling i tidningarna. Mer material har 

hittats då nedslagen lagts vid renflyttningen i maj-juni.  

Mitt material består av 59 texter, de är alla texter som publicerades om samer under mina 

nedslag. 22 nyhetsartiklar kommer att analyseras djupare. Notiserna analyseras tematiskt, för 

                                                           
45

 Said, Edward W. 2000, s. 118. 
46

 Loomba, Ania, Colonialism/postcolonialism, 2. ed., Routledge, London, 2005, s. 93 & 45. 
47

 Loomba, Ania, 2005, s. 19. 
48

 Fler analysfrågor finns i bilaga 1. 
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att få hela kontexten kring vad tidningarna skrev. Gränsen för notis har dragits vid cirka 15 

textrader. De 59 texterna valdes eftersom de behandlar ämnen som rör samer. Norrländska 

Socialdemokraten som startade 1919 hade inte en sådan frekvent utgivning av sin tidning 

under de första åren 1919- januari 1921.
49

 Men blev sedan en sexdagarstidning precis som 

Norrbotten-Kuriren. Det är inte ett problem att NSD inte hade en sådan frekvent utgivning 

1920, eftersom materialet i studiens första nedslag kompletteras med vänstertidningen 

Norrskensflamman och då får studien ändå vänsterpolitikens syn vid nedslaget. Även om NSD 

och Norrskensflamman inte hade exakt lika politisk hemvist, socialdemokratisk och 

kommunistisk, visar de sig under nedslaget 1920 att texterna inte skilde sig åt utan hade 

samma jargong de la stor vikt vid statsmakten och deras förehavanden och hade samma 

grundvärderingar: att staten och dess förehavanden var viktiga att framföra viktigare än att 

låta samerna själva berätta. Norrskensflamman finns mikrofilmad på Kungliga biblioteket. 

Studien ska belysa hur folket fick till sig information om samerna och deras situation och då 

är tidningar ett bra material. Tidningar är centrerade till Norrbottens län för det var där det 

fanns mest samer och då är det logiskt att flest interaktioner uppkom där. Det en bör tänka på 

är att tidningarna under denna tid hade olika politisk inriktning och att det kan färga av sig på 

materialet.
50

 Därför har jag valt en konservativ tidning, Norrbotten-Kuriren, och en 

socialdemokratisk tidning, NSD, sedan ska jag jämföra dessa för att se om det finns några 

skillnader beroende på politisk inriktning. Studien riktar in sig på nyhetsartiklar, inga ledare 

eller annat opinionsmaterial. Det som bör tilläggas är att några artiklar är skrivna i 

nyhetsartikelform men framhåller åsikter från olika personer, då kommer det i analysen att 

läggas vikt vid vilken person det är och hur stor plats denna person får. Nyhetsartiklar valdes 

för att det var bara nyhetsartiklar och notiser som publicerades, det var där folket fick sin 

information.  

Vid varje nedslag analyseras tidningarnas artiklar på ett djupare plan och notiserna tematiskt 

och sedan jämförs tidningarna. Artiklarna valdes ut att analyseras djupare för att de innehåller 

mer information än notiserna som ofta är redogörande, sakliga och korta, se artikelförteckning 

för alla rubriker. Just 1920-talet valdes som tidsperiod för att det var stora omvälvningar då, 

norrbottniska samer tvingades att flytta söderut. 1925 infördes en lag som gjorde det möjligt 

att tvångsslakta renar.
51

 Politiken rörande samer under 1910-1930- talet präglades av ”lapp-

                                                           
49

 Enligt personlig konversation via mejl med arbetare på Kungliga biblioteket som gått igenom tidningens frekvenstabell.  
50

 Schultz, Ida, Fra partipresse over omninuspresse til segmentpresse. I Journalistica. Tidskrift för forskning i journalistik. Nr. 
5. 2008, s. 5-26.  
51

 Lundmark, Lennart , 2008, s. 204. 
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skall-vara-lapp-politiken”.
52

 Rasbiologiska institutet startade 1922 och Herman Lundborg 

hade ett stort intresse i att kartlägga folket i Sápmi.
53

  

Metod 

Denna studies metod är kvalitativ innehållsanalys, med inslag av diskursteori. Meningen är att 

denna metod ska belysa inte bara vad som skrivs i tidningarna utan också den historiska 

kontexten som samerna befann sig i under 1920-talet i Norrbottens län.  

Texter påverkar samhället och bidrar till att forma människors föreställningar om samhället 

och hur samhället är utformat. Texter påverkar också relationen mellan människor och mellan 

grupper. Även relationer i grupper påverkas av texter, vem tillhör vår grupp? Genom att 

analysera texter undersöks viktiga aspekter av det som bygger upp människors föreställningar 

om samhället, aspekter som påverkar relationer mellan grupper och som bidrar till 

utvecklingen eller bibehållandet av vissa identiteter. Texter kan också studeras som uttryck 

för vissa föreställningar och relationer i ett samhälle. Texter är kommunikativa, de ger en viss 

bild hos läsaren som i lägre eller högre grad stämmer in i den bild som textförfattaren försökt 

skapa. Beroende på vilken genre en text tillhör så har den olika konventioner, hur texten ska 

utformas och hur den ska läsas och användas.
54

  

Texterna i denna uppsats består av nyhetstexter, konventionerna i artikelgenren är att 

informera allmänheten om vad som händer. Lokaltidningar som Norrbotten-Kuriren och 

Norrländska Socialdemokraten har som syfte att ta upp lokala frågor som berör folket som 

bor inom tidningens upptagningsområde i detta fall Norrbottens län. Men det som bör 

uppmärksammas är att 1920-talets nyhetsartiklar inte liknar dagens, dagens artikelgenre 

präglas av strävan efter objektivitet och jämställdhet, dåtidens artiklar kunde vara färgade av 

tidningens politiska inriktning. Dåtidens artiklar påverkade läsarna och vad de tyckte om 

samhället de tillhörde. Tidningar med olika politiska inriktningar kunde i samma 

upptagningsområde skicka ut artiklar som var politiskt färgade, sen berodde det på vilken 

tidning folket läste och således vilken syn de fick till sig.  

Artiklarna har fotograferats på Kungliga biblioteket och kommer att analyseras nedslag efter 

nedslag och sedan jämföras. Först presenteras varje tidnings artiklar under det speciella 

nedslaget sedan jämförs tidningarna, i slutet av uppsatsen kommer nedslagen att bindas 
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samman och jämföras. Ett antal frågor kommer att ställas till artiklarna vid analysen för att se 

hur samer gestaltas, (se bilaga 1). Frågorna uppkom från uppsatsen teori om ”De andra”, 

metoden som ser till språk och samernas subjektsposition och av uppsatsförfattarens 

nyfikenhet. Vid analysen kommer stor vikt att läggas vid språk och ur vilket perspektiv samer 

framställs, detta på grund av att det är det skrivna ordet och alla de konventioner som orden 

innehåller som läsarna fick till sig och som gav dem en bild av dem som gestaltas. Genom att 

ställa dessa frågor till texten (se analysschema bilaga 1) ska denna studie analysera 

kategoriseringen av samer för att kartlägga deras subjektsposition. En subjektsposition är det 

utrymme som människor kategoriserade på olika sätt ges för sitt agerande. Positionerna är 

inringade av språkliga och andra praktiker som skapar förväntningar på och föreställningar 

om människor. Positionerna påverkas också av andra subjektspositioner i samhället. 

Subjektspositioner handlar om hur människor framställs efter att de kategoriserats på ett 

speciellt sätt. Framställningen kan vara en egenskapad framställning men kan också vara en 

framställning som andra som inte räknar in sig i samma kategori gett dem. När flera texter 

analyseras syns det om synen förstärks eller försvaras, beroende på de kategoriserade och hur 

de framställs.
55

 I denna uppsats ska subjektspositionen samer sättas i ett större sammanhang, 

hur var politiken mot gruppen och har den politiska inställningen förändrats?
56

 

Analysfrågorna syftar till att kartlägga subjektspositionen same i diskurser. Artikeltexten ses 

som en manifestation av en diskurs
57

 och är relaterad till andra inom- och utom diskursiva 

praktiker.
58

 

När man ska se kategoriseringen av samer och kartlägga deras subjektsposition och hur de 

framställs ska först bakgrunden eller kontexten beläggas för att kunna formulera frågor och 

ringa in samernas subjektsposition. Vilket handlingsutrymme innebar subjektspositionen 

”lapp” i 1920-talets Sverige utifrån de två tidningarna Norrländska Socialdemokraten och 

Norrbotten-Kuriren? Sedan ska diskursen inringas genom analys av texterna och för att se hur 

skribenterna uttryckte sig om samer i de två tidningarna men också hur samhället, mest staten, 

behandlade samer. Ett stort antal artiklar kan belysa den samiska diskursen i samhället.
59

 

Genom analysen ska vi undersöka hur gruppen benämns, hur var det meningen att samer 

skulle vara och uppträda enligt tidningarna? Sist ska vi se texterna i ett samhälleligt 
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sammanhang och se deras relation till andra subjektspositioner som svenskar.
60

  

Resultat & analys 

I detta avsnitt kommer de analyserade artiklarna och notisernas tematiska ställning för de båda 

tidningarna att presenteras under varje nedslag. Sedan kommer tidningarna att jämföras i varje 

nedslag och kopplas till tidigare forskning och teori. När tidningarna presenteras först var för 

sig svarar studien på fråga ett i frågeställningen hur samerna gestaltades i tidningarna, när 

tidningarna sedan jämförs svarar studien på fråga två i frågeställningen, om gestaltningen av 

samer skiljer sig åt i tidningarna beroende på tidningarnas politiska hemvist. 

1920 
I detta nedslag analyseras en artikel från Norrländska Socialdemokraten, en artikel och fyra 

notiser från Norrskensflamman samt en artikel och tio notiser från Norrbotten-Kuriren. Dessa 

texter är alla texter som publicerades under detta nedslag. 

Norrländska-Socialdemokraten & Norrskensflamman 

Norrskensflamman och NSD: s artikelämnen år 1920, rör till stor del kolonisation av 

lappmarkerna och skolväsendet. Artikeln i NSD ”Svårt att vara präst i lappmarken klagomål 

över befolkningens tidsbegrepp” är en liten utstickare ämnesmässigt jämfört med deras andra 

texter, texten handlar om en pastor som fått en anmälan av lapptillsynsmanen och ursäktar sig 

med att Vilhelminaborna har ett dåligt tidsbegrepp. Lapptillsynsmannen kommenterar att han 

tycker det är dåligt att pastorn inte kan ta emot folk utanför den kungjorda expeditionstiden. 

Pastorn hugger tillbaka med att han inte vill ha några ”gunstlingssystem”
61

 och att klockan 

alltid ska gälla. Sedan kommer texten in på det som är intressant ur ett gestaltningsperspektiv, 

lapptillsynsmannen har bifogat ett intyg som skulle visa på pastorns ”otillförlitlighet i 

kyrkbokföring.”.
62

 På pastorns intyg står det en dödsdag och på provinsialläkarens intyg står 

en annan dödsdag. Pastorn försöker här lägga skulden på byborna och säger att ” 

Tidsfixeringar äro icke- heter det- Vilhelminabornas starka sida. Få känna sin födelsedag och 

t.o.m. mödrar ha försenat sina söners värnpliktsinställelse med oriktiga uppgifter om 

födelseår.”
63

 Således dumförklarar pastorn hela Vilhelmina socken också samerna med att de 

inte har något tidsbegrepp, de är lite dumma. De var inte uppmärksamma på tiden, de bryr sig 
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inte om tiden viket han tycker är ytterst problematiskt. Kvinnorna blir särskilt utpekade här 

eftersom de är dem som ska vara uppmärksamma på när de fött sina barn och således då 

barnen ska konfirmeras eller inkallas till militärtjänstgöring. Här bygger pastorn upp en bild 

av ”De andra” med lägre kulturnivå, den dummare versionen av ”viet”, ”Viet” representeras 

av andra svenskar.  

Skribenten som här är okänd går in och för samtalet mellan lapptillsynsmannen och pastorn. 

Lapptillsynsmannen med sin anmälan beskrivs lite såsom att han hittar på eller tar information 

från andrahandskällor, han vet inte utan tror ”icke på grund av vad han själv sett och upplevt 

utan på grund av vad han trott sig ha av andra försport vad han förmodar och t.o.m. vågar 

insinuera.”
64

 Pastorn byggs upp i texten som den slingrande ormen som inte vill erkänna sina 

egna fel. Han lägger skulden på befolkningen, de är dem ”De andra” som är fel ute. Texten 

blir som en konversation där skribenten förhåller sig kritisk till båda männen, pastorn målas 

upp som en man som far med osanning och lapptillsynsmannen som inte vet utan hittar på och 

anmäler. Hela konversationen mellan lapptillsynsmannen och pastorn är ett spel i negativ 

gestaltning där till slut pastorn skyller ifrån sig på befolkningen. Han utövar en slags 

maktutövning mot befolkningen som består av både samer och icke samiska svenskar han 

insinuerar att de har en lägre kulturnivå än jaget pastorn, de är jordbrukare och nomader, han 

är präst och därför mer belevad. 

Den andra artikeln kommer från Norrskensflamman och handlar om försvenskningen av 

finnmarken. Här uttalas tydliga kulturnivåer och rasinfluenser som leder till 

maktutövning,”[F]innbygden står relativt lågt både ifråga om ideell och materiell kultur”
65

 i 

texten menas att finnbygdens lokalisering och det hårda klimatet skapar ”[B]åde en andlig och 

fysisk isolering som alstrar en viss indolens, så att befolkningen ej blivit mäktig till utveckling 

av sin bygd i samma grad som en svensk bygd i samma ålder.”
66

 Här finns det tydliga 

dikotomier mellan vi i den svenska bygden och de i finnmarken. Landshövdingen nämns, att 

han har sagt att det är svenskarnas plikt att hjälpa dem att lyfta sig själva andligt och materiellt 

och utveckla sig själva och sin bygd. Här syns en mentalitet som bygger på att det starka 

”viet” (med hög kulturnivå) ska hjälpa de svaga andra (med låg kulturnivå). Finnbygden ska 

knytas mer till Sverige så det inte blir upplopp som på den finska sidan. Allt skulle knytas 
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samman med vägar och generera jobb vilket skulle hjälpa finnmarkerna att assimileras i 

samhället. Svenskarna ”viet” får en sorts förmyndarskap över de lägre stående finnmarken 

som de måste kontrollera. Men att de måste hjälpa folket som bor i finnbygderna att 

underhålla vägarna. I hela texten finns en ton av att folket måste hjälpa de svagare, de som 

inte vet bättre och inte utvecklats fullt ut.  

Texten beskriver hur landshövdingen vill dalgång för dalgång reglera Norrland. Det framhålls 

att den jordlösa befolkningen behöver jord, och att detta har stor betydelse i finnbygden ”[F]ör 

vilken den rikliga förekomsten av backstugusittare och inhysningar är en speciell 

företeelse.”
67

 Åter igen lyfts finnmarken upp som en sämre version av övriga Sverige, med 

sämre människor som behöver hjälp för de kan inte utvecklas själva, de behöver dem med 

högre kulturnivå för att kunna utvecklas. Finnbygdens isolering har gjort att de måste ”få sin 

livssyn vidgad genom att komma i kontakt med de ideella strävandena i livet”.
68

 De har inte 

hittat rätt och måste ha hjälpen från viet de högre vetande. De vill anlägga en anstalt där 

männen ska lära sig att jobba istället för att sitta hemma. De som bor i finnbygden beskrivs 

som backstugusittare. De är förhärdade av klimatet och deras isolering har lett till en viss 

slöhet. De beskrivs som ”De andra” lägre stående kulturellt, något mer primitiva och 

annorlunda. Finnbygden ses som en kvarleva från förr med en befolkning som inte vill jobba 

eller är för dumma för att själva utveckla bygden. En tydlig uppdelning som Said beskriver 

det ”viet” i kontrast mot ”De andra” de som inte kan själva, de dummare, de lägre stående. De 

har blivit förändrade på grund av klimatet. I artikeln tycker folkskoleinspektör Karnell att 

visst kan finnar vara driftiga men att de tycker att de tjänar mer på att göra som de vill. 

Handlingskraften finns där men kan vara missinriktad. Allt detta visar på ett makttänk och ett 

koloniseringstänk av ”De andra” i finnmarken. Myndigheten vill in och styra över ”De andra” 

de med en lägre kulturnivå och ras. Relationen mellan finnbygdsfolket och de som nämns, 

landshövdingen och folkskoleinspektören, är ansträngda: vi mot dem. I finnbygden inräknas 

också samer. Folkskoleinspektören beskriver ändå folket som ett vi och att finnmarken inte 

ska benämnas finnmarken, utan att alla är svenskar. Det som återgivs i artikeln är uttalanden 

av folkskoleinspektör Karnell och landshövdingen Malm, men att tidningen väljer att 

publicera denna maktaktion mot finnmarken ger ändå tidningen en ståndpunkt, som lutar mer 

åt statens favör än samernas och finnmarkens. I artikelns rubrik beskrivs planerna som 

storslagna, uppryckande och uttalandena som intressanta, om det är sarkasm eller verkligen är 
                                                           
67
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svårt att utröna. I tidningens notiser, redogörs för skeenden där samer inte nämns utan allt tas 

över huvudet på dem. Kolonisationen har en svensk prägel och lägger vikt på deras framfart. 

Inga kvinnor och inga samer får uttala sig i någon av texterna.  

Norrbotten-Kuriren 

Texterna handlar till stor del om byråkratiska skeenden och om lokala händelser som 

renoveringar av skolor och liknande. Det övergripande ämnet är nomadskolorna. Samerna får 

inte vara med och uttala sig trots att en stor del av nomadlärarna var samiska och att 

kolonisationen sker i deras område. Men i notiserna ”I Karesuando” (notis) och 

”Sammanträde inför lappkommitté” (notis) omnämns samerna och de ses som en naturlig del 

av samhället. ”I Karesuando” skrivs om renarna, och det i neutrala ordalag, de ses som en del 

av ”viet”, alla är en enhet och inte olika grupper som strider om utrymmet, de skrivs in som 

en del av ”viet” i Karesuando. I ”Sammanträde inför lappkommitté” omnämns också att 

”lappar” är välkomna att komma till sammanträdena för att uttrycka sina åsikter.  

Den längre artikeln ”Lapparna hugga för sig för mycket” handlar om konstnären och 

etnologen Ossian Elgström och hans vistelse hos ”Jukkasjärvilapparna”. Han har undersökt 

”lapparnas” materiella kultur. Han har samlat cirka 600 bilder på ”Jukkasjärvilapparnas” 

vinterliv med mera. Men hans vistelse där uppe blev mer kostsam än han hade tänkt sig, hans 

ursäkt för att vistelsen blev dyrare berodde på ”lapparnas religiösa läggning och större vana 

vid resande”.
69

 Han skyller således på samerna och skapar en motpart en ”De andra” som de 

går att lägga skulden på. Elgström beskriver att på grund av samernas västlaestadianska 

åskådning betraktade de fotografering som en synd och de mest fanatiska försökte 

handgripligen komma undan fotograferingsförsöken. Om han förmådde dem att posera 

framför ritstiftet eller kameran de gjorde det inte gratis utan ville ha minst 5-10 kr. Han 

beskriver samerna som giriga, de hade blivit bortskämda av turister och tog 30 kr per mil för 

att åka och visa sin sameby. Elgström belägger ”De andra” med den negativa egenskapen 

girig. 

Artikelrubriken att lapparna hugger för sig för mycket kan ses som en annan version av 

benämningen att samer anses som bortskämda. Men som Elgström berättar är det turisternas 

fel att det blivit så. ”De andra”, samerna, blir då de giriga, en egenskap som ofta tillskrevs 

personer med lägre kulturnivå. Elgström påstår också att lappkulturerna kommer att smälta 

ihop till en, mycket beror på ungdomen som tar in influenser från andra lappmarker och 

ändrar sin dräkt. Denna text är en återgivelse av Elgströms konversation med staten, Elgström 
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har skrivit detta för att söka mer pengar och hans ståndpunkt är att det är ”lapparnas”, ”De 

andras” fel, deras religion och deras girighet, eftersom de vill ha pengar både vid 

fotograferingstillfället och om någon vill besöka samebyn. Elgström målar upp samerna som 

bortskämda pengaslukande personer som på grund av deras religiösa åskådning till och med 

handgripligen kan försöka undvika att bli fotograferade. Men han ger ändå en känga tillbaka 

till ”sina egna”, turisterna, för de är dem som skapat samernas bortskämdhet. Det är därför att 

det tar tid, men att denna undersökning är viktig den måste göras för snart kommer alla 

lappkulturer smältas samman och det är den samiska ungdomens fel och då är det relevant och 

intressant att nu göra undersökningen för att se skillnader mellan lappkulturerna. Det är 

mångas fel, det är ”De andras” fel, men Elgström låter lite av sitt vrede gå ut över turisterna, 

de egna. Inga samer får uttala sig. Även den kvinnliga formen lappskor används i texten. 

Artikeln visar på att Elgström tror att den samiska kulturen kommer att försvinna troligen på 

grund av att de inte kan stå emot trycket från jordbrukssamhället eftersom de består av en 

lägre ras nomader och då svagare till både kropp och själ.  

Den förgående artikeln är den enda artikeln från Norrbotten-Kuriren 1920 som använder sig 

av värdeladdade ord som rör samer, att de är giriga och tycker om pengar. Notiserna rör 

nomadskolorna och kolonisationen av Sápmi, de är informativa utan negativt värdeladdade 

ord som rör samerna. 

Jämförelser  

 
NSD:s och Norrskensflammans artiklar är nedlåtande mot samerna och har ett myndighets 

perspektiv på samerna, staten och dess förehavanden får ta stor plats, de använder sig av den 

tidens kategorisering av folk, de gör skillnad på samerna och övriga icke samiska svenskar. I 

deras artiklar beskrivs ”lappfolk” som lata och att Vilhelminas befolkning, samer inräknade, 

inte har någon tidsuppfattning. De upprätthåller maktordningen mellan vi, de icke samiska 

svenskarna och dem samerna. Norrbotten-Kurirens artikel benämner samerna som giriga, en 

negativ egenskap som tillskrevs lägre stående raser. 

Norrbotten-Kuriren har ett mer vi-tilltal i sina notiser, de skriver som om samer är en del av 

viet i samhället. Alla tidningarna verkar tycka att nomadskolorna är ett viktigt ämne. 

Norrbotten-Kuriren tycker att nomadskolorna och sammanträdena inom ”lappmyndigheterna” 

är de viktigaste sameämnena under denna period. NSD och Norrskensflamman tycker att 

skolorna och kolonisationen av ”lappmarkerna” är det allra viktigaste ämnet. De samer som 
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rörs av nyheterna är renägande samer, på grund av att de var dem som hade renar och barn i 

nomadskolor. 

Att Norrländska-Socialdemokraten, Norrskensflamman och Norrbotten-Kuriren tar upp tre 

artiklar där utomstående män belägger samer med vissa egenskaper är värt att notera. Att hela 

Vilhelminas befolkning inte har något tidsbegrepp.
70

 Att de härdats av klimatet och är lite slöa 

och inte kan utveckla sitt samhälle, utan de behöver hjälp för att utvecklas.
71

 Att samerna är 

lite bortskämda och pengaslukande.
72

 Detta överensstämmer med dåtidens syn på samerna, 

som Lennart Lundmark beskriver i sin bok ”Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm”, 

samerna beskrivs som en lägre ras med dåliga egenskaper och på en lägre kulturnivå, 

nomader. De sågs inte som dugliga för jordbruk.
73

 I alla dessa artiklar, främst 

Norrskensflammans artikel, finns ett tydligt vi mot dem perspektiv, som Said beskriver i hans 

bok Orienten Europa sätter sig i en sorts styrkeposition, en position som tillåter européer att 

se ned på och skapa sig kunskap om ”De andra”, de som inte platsar in i kategorin som riktiga 

européer.
74

 I Norrskensflammans artikel sättes svensken i en sorts styrkeposition mot den late 

lappmannen. Han, lappmannen, den andra, som har blivit lat bara för att han bor i fel miljö 

och är ”fel” han inte kan klara att utveckla sitt samhälle. Svenskarna ska komma dit och 

hjälpa dem att utveckla sitt samhälle, det behövs eftersom samerna är dåligt rustade. Brit 

Uppman beskriver i sin avhandling att beskrivningen av samer kan jämföras med 

beskrivningen av svarta, de beskrivs som personer med samma sorts egenskaper, låg 

intelligens, lata och så vidare. Indianer och samer beskrivs på ett likande sätt som 

frihetssökande och att de i konfrontation med högre raser skulle dö ut.
75

 Det är i denna 

åsiktsrymd som NSD:s, Norrbotten-Kuriren och Norrskensflammans artiklar hamnar. 

Artiklarna är nedlåtande mot samerna, de använder sig av den tidens kategorisering av folk, 

de gör skillnad på samerna och övriga icke samiska svenskar. Men att notera är att dessa 

artiklar är återgivelser av vad personerna som artiklarna handlar om, har sagt. Men 

tidningarna väljer ändå att publicera dessa, trots att uttalandena är negativt laddade, vilket 

ändå måste visa på ett slags medhåll. Tidningarna kunde ha valt att inte publicera dessa 

artiklar utan skrivit något mer neutralt.  
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I Norrbotten-Kurirens artikel blir samerna kategoriserade som ”De andra”, de lite annorlunda. 

Elgström, som är i norr och, undersöker samerna tar då deras girighet som ursäkt i 

konversation med staten. Elgström verkar inte ha haft samma motiv att kartlägga samerna 

som ras utan mer att han vill kartlägga deras kultur. Elgström verkar ingå i den 

värderingsskolan som fanns i mitten av 1800-talet angående samer att de bör värnas om, trots 

att de kanske kommer att dö ut utkonkurrerade av andra icke samiska svenskar, det är den 

kristliga plikten att värna om dem som räknas som ”De andra”.
76

  

De ras- och kulturmässiga tankarna verkar finnas i samhället men tidningarna lägger stor vikt 

vid byråkratiska skeenden som rör upprustningar av hus med mera (mest i notiser). Kanske 

för att en del av deras läsekrets består av samer eller människor med samiskt påbrå och då ses 

byråkratiska händelser som rör dem som aktuella. Men att männen som uttalade sig i 

artiklarna beskriver samer med negativa manér kan förklaras och belysas med Brit Uppmans 

avhandling Samhället och samerna 1870-1925 där hon bland annat analyserar hur samer 

gestaltas i litteraturen. Uppman visar på att i början av hennes undersökningsperiod framhöll 

många författare samerna med negativa drag som brist på karaktär, lathet, stadga eller 

flyktighet. Dessa beskrivningar skedde i interaktion mellan samer och svenskar troligen på 

grund av att svenskarna inte förstod sig på samernas levnadssätt.
77

 Kanske var det fallet i 

främst Norrskensflammans och Norrländska Socialdemokratens artiklar, myndigheterna 

kände inte samernas kultur och jämförde den med sin egen och kom fram till negativa saker 

som måste pekas ut eller ändras.  

Det publicerades inte många texter där samerna själva nämns utan fler texter där samiska 

ämnen diskuteras på en mer statlig nivå. Notisen ”Sammanträde inför lappkommitté” i 

Norrbotten-Kuriren är den första texten som visar att samer är inbjudna att själva berätta och 

påverka sin situation som renskötare. I alla de andra texterna har samerna utelämnats från att 

kommentera det som tillhör deras samhälle och kultur. Alla texter är till stor del 

händelsenyheter, att något nytt har hänt på en plats eller att t.ex. en lappfolkskola ska rustas 

upp som i Norrbotten-Kurirens notis ”Lappfolkskola i Jukkasjärvi”.  

1925 

Under detta nedslag kommer tre artiklar att analyseras från Norrländska-Socialdemokraten 

och sju notiser från samma tidning. Sex artiklar från Norrbotten-Kuriren och nio notiser från 
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samma tidning kommer att analyseras. Dessa artiklar och notiser är alla texter som 

publicerades under nedslaget.  

Norrländska-Socialdemokraten 

Texterna handlar till stor del om renskötseln, lappbetena i Norge och renantalet i de nordliga 

byarna i Norrbotten. Den första artikeln som heter ”Reducering av renantalet inom 

lappbyarna” handlar om en proposition till riksdagen om att minska renantalet i de fyra 

nordligaste samebyarna. Norrbottens länsstyrelse ville ha rätten att med mer effektiva metoder 

kunna gå in och reducera antalet renar. Det hade också skett skadegörelser som tillskrivits 

renarna. Socialministern tycker att länsstyrelsen ska få alla nödiga hjälpmedel till förfogande 

”till förhindrande av den oreda i renskötseln och de svårigheter av olika slag som kunna 

uppkomma.”
78

 Samerna pekas ut som de behöver hjälp, de kan inte själva stoppa oredan i 

renskötseln, staten vill åberopa en hjälp till den svagare kulturen. Socialministern tycker det är 

viktigt att minska renantalet på grund av ”det ogynnsamma inflytandet på de internationella 

renbetesförhållanden som därav kan uppstå.”
79

 om inte antalet minskar. Således tänker 

socialministern mer på Sverige än på att samerna har rätt till sina renar, åter igen lyfts 

samerna upp som oförmögna att själva lösa problemet. Men socialministern kommer i slutet 

av artikeln med plåster på såren och säger att nedslaktningen ska göras så ”förluster inte sker 

för lappen”.
80

 Nedslaktning av djur ska ske under den tid på året då köttet och skinnen har 

bästa marknadspris således inte på våren då djuren är magra efter vintern och skinnen ”är mer 

eller mindre odugliga”.
81

 De svaga, samerna, ses som att de inte kan lösa problemet själva, 

men de ska inte behöva lida tycker staten. Samerna får inte bestämma över sitt antal renar och 

får inte uttrycka sig i frågan om vad de tycker om minskningen av renantalet. Staten tycker 

inte samerna kan eller får fixa detta själva utan går in och styr. Myndighetsperspektivet finns i 

en stor del av Norrländska-Socialdemokraternas artiklar, de bygger upp artiklarna med 

negativa händelser först invirat i byråkrati och sedan kommer ett plåster på slutet, (plåstret är 

något som ska blidka samerna) som när staten ska tvångsslakta renar men som plåster på 

såren ska det göras under en gynnsam tid för samerna. En sorts maktutövning, en klapp, på 

”De andra”, de svagare, från dem som står ovanför i kultur och anseende.  

Artikeln ”Propositionen om renatalet”, är till skillnad från den tidigare artikeln mer 

samepositiv. Herr Grapensson, kyrkoherde i Norrbottens län, yttrar sig om propositionen 
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angående renantalet och kritiserar de som gör de officiella renräkningarna: ”Det är beklagligt 

att de officiella renräkningarna ske med så långa mellanrum, varigenom man oförberett ställes 

inför ett faktum, som detta.”
82

 Här görs en påpekning att staten inte håller reda på 

renlagstiftningen. Renräkningar gjordes av samerna under vintern. Grapenson tyckte dock att 

propositionen kunde ha väntat till året efter då ett mer omfattande lagförslag angående renarna 

väntades. ”Då lapparna nästan avguda k.befhde. hade en enkel vädjan från länsstyrelsen varit 

nog för att förmå dem till den nödvändiga nerslaktningen”
83

 tyckte Grapenson. Han tyckte att 

lagen var onödig men när den kommit så långt som till Riksdagen, kunde den bifallas på 

grund av hänsyn till Norge. Grapenson belägger samerna med en myndighetsfanatism. Att de 

är laglydiga bara någon frågar. Han tycker att det ”förefinnes ingen överhängande fara för, att 

renantalet skall bliva för stort i förhållande till betesmarkerna i lappmarkerna i övrigt, och 

därav vore det bäst, att den del av lagen som icke avser de fyra här ifrågavarande lappbyarna, 

icke nu bifölls.”
84

 Han tar de som staten satt som de svagaste i försvar. Grapenson är på 

samernas sida och ger länsstyrelsen en känga för att de inte har tillräcklig reda på renantalet. 

Han tycker att staten överdrivit problemet. Bara Grapenson uttalar sig i artikeln och uttalar sig 

samepositivt, eftersom han tar deras parti. Men det är fortfarande den här myndighetspersonen 

som talar och klappar på ”De andra”, han vill att staten ska göra om och han försöker få till de 

där plåstren genom att säga att lagen inte behövs och att de ska skona alla utom de fyra 

byarna. Samerna får inte själva uttala sig. 

Den tredje artikeln Norrländska-Socialdemokraten publicerade hette ”Svenska renar i Norge”. 

I artikeln beskrivs att Fylkesnämnden i Troms, Norge, tillåter att svenska renar får korsa 

gränsen och de ska inte drivas ut. ”De andra”, samerna, ges utökade rättigheter men det går 

via maktöverhuvudet den svenska staten. Lantbruksdepartementet ser att fylkesnämnden i 

Troms under 1925 tillåtit fler svenska renar än vad som är bestämt i lagen att gå in på 

betesmarkerna i Norge. Lantbruksdepartementet tycker att med ens sådan dispens ”så få 

lapparna tid på sig att inrätta sig efter konventionen.”
85

 Den dolda argumentationen från 

Lantbruksdepartementets sida kan vara att bra, då får samerna mer tid för att ställa om sig det 

behöver dem för de är inte så smarta och behöver tid. Eller så tycker de helt enkelt av 

humanistiska skäl att det är bra att folket får tid att ställa om sig. Det är svårt att se om den 

biologiska rasismen lyser igenom eller om det är av medmänskliga skäl det är bra för samerna 
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att ha tid att ställa om sig. Artikeln är märkt (TT) Tidningarnas telegrambyrå, en nyhetsbyrå. 

Texten publicerades då i flertalet andra tidningar och skulle ha en informativ och saklig ton.  

Två av de analyserade artiklarna är uttalanden från myndighetspersoner, båda dessa belägger 

ett problem, att de inte ska förlora pengar och att nödslaktslagen är onödig då samerna 

troligen hade följt Länsstyrelsens råd. Den tredje texten är positiv för samerna men det finns 

negativa ådror i den, att konventionen ska gå igenom och slaktningen ska ske, men att 

lantbruksdepartementet tycker det är bra att samerna får tid. Alla tre texterna har dock ett 

myndighets- och minoritetsperspektiv, en maktordning mellan vi och dem, likt ”stackars den 

som liten är” (den starka myndigheten mot den lilla människan, samen) och att de svagare 

andra bör det tas hand om. De två första artiklarna är som sagt yttranden av 

myndighetspersoner och inte tidningens egna tankar, men att de väljer att publicera dem och 

bygga upp artiklarna med det negativa först men sedan kommer ett plåster på såren visar på 

ett ställningstagande från tidningens sida, ett storebror-lillebrorperspektiv, ett vi mot ett 

mindre och skörare de. Notiserna är till stor del också centrerade kring renskötseln och 

konventioner med grannländerna. Sedan får nomadskolan också ta lite plats, texterna om 

dessa består mest av information kring lärarna. 

Norrbotten-Kuriren  

Ämnet som berörs mest är renskötseln, konventioner mellan olika länder och antalet renar. 

Majoriteten av de analyserade artiklarna lyfter upp ämnen som innehåller förbättringar eller 

positiva inslag för samerna. Artikeln ”Lapparnas skatt och fattigvård: provtaxering av 

renskötande lappar: Länsstyrelsen tillstyrker i huvudsak landshövding Widéns beslut” är en 

återgivelse av länsstyrelsens tankar kring landshövdingens utredning, texten har både positiva 

och negativa inslag som rör samerna, de positiva inslagen är att Länsstyrelsen tycker att 

fattigvården ska förbättras och att samer själva ska få vara med i taxeringsnämnden. ”Förslag 

till undanröjande av de missförhållanden som hittilldags otvivelaktigt vidhålla den lapska 

fattigvården.”
86

 De erkänner att de betett sig dåligt mot ”De andra” att det varit 

missförhållanden i fattigvården. Det negativa som texten tar upp är att samerna enligt 

länsstyrelsen ska kartläggas inkomstmässigt och provtaxeras för att kunna beskattas. I fråga 

om beskattning tycker Länsstyrelsen att samerna ska ingå i en hög dyrortsgrupp på grund av 

att de skapar höga dyrortsomkostnader avseende skador som rör renar och bete. Att dessa 

stora frågor diskuteras utan någon inblandning av samerna själva, visar på en maktutövning, 
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staten bestämmer vad som är bäst. Artikelns slutsats är att länsstyrelsen vill ändra både på 

fattigvården och taxeringen. Skribenten skriver att länsstyrelsen ”anser” att ”lapparna” ska 

föras in i en av de högre dyrortsgrupperna pga. dyrortsomkostnader. Yttrandeverbet anser 

visar på ett avståndstagande från tidningens sida, likt att länsstyrelsen tycker det, men inte vi. 

Under detta nedslag får Herr Grapenson, kyrkoherde och högerpolitiker, uttala sig två gånger, 

en gång i en kort mer saklig text och sedan i en andra text som är ett långt utläggande för hans 

argumentation för samerna och de bofastas rätt till reninnehav. Den korta texten har också 

publicerats i NSD ”Propositionen om renatalet”. Artikeln publicerades i Norrbotten-Kuriren 

under rubriken ”Minskningen av renantalet: H. Grapenson framhåller renskötselns betydelse: 

ingen överhängande fara för att renantalet ska bli för stort”. Artikeln handlar om att renantalet 

behövde minskas, Grapenson tyckte att lagstiftningen var onödig och tyckte att de kunde ha 

frågat samerna istället för att stifta lagar. ”En plåster på såren” kommentar (något som gagnar 

samerna positivt läggs till efter ett negativt uttalande). Det är samma text som publicerades i 

NSD, och därför kommer artikeln inte att tas upp för analys igen. I Norrbotten-Kurirens andra 

artikel om Grapenson, ”Bofastas rätt till reninnehav en utredning av kyrkoherde Grapenson: 

renbeteslagen en viktig fråga för lapparna.”, publiceras Grapensons anförande i riksdagen. 

Tidningen presenterar Grapensons anförande som ”en intressant utredning av denna speciellt 

norrbottniska fråga”
87

 Detta uttalande kan beskrivas som en markör att detta bör läsas och är 

angeläget för oss, viktigt för viet. Grapenson börjar sitt anförande med att berätta om 

skötesrensystemet det vill säga att bofasta kan ha renar hos renägande samer. Men 

problematiken som Grapenson tar upp är att vissa samefamiljer är beroende av betesmarkerna 

i Norge, de måste gå in i Norge för att få sin näring att gå ihop men de får inte ha skötesrenar 

med sig, för renar som tillhör bofasta får inte gå in i Norge enligt norsk lag. Han framhåller att 

detta system slår hårt mot de fattiga samerna som är i behov av skötesrenar för att deras 

näring ska gå runt. Han tar ställning för ”De andra” för samerna, samtidigt som han vill att 

bofasta ska kunna ha rätt till skötesrenar. Han lyfter fram skötesrenssystemet som ett bra 

första jobb för unga samer, ”Skötsamma unga lappar ha just genom den omständigheten, att 

de haft möjligheten att mottaga skötesrenar av de bofasta och därigenom få en ökning i sina 

inkomster. Många gånger kommit i tillfälle att bilda familj och påbörja ett eget självständigt 

liv.”
88

 Han belyser sin argumentation för samers och bofastas rättigheter med positiva nyheter 
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om ”De andra”, han uttalar att de unga samerna var skötsamma. Han lyfter upp att rätten att 

ha skötesrenar hos ”lapparna”, ”[H]ar bidragit till ett gott förhållande mellan lappar och 

bofasta. De har haft gemensamma ekonomiska intressen och de har därför känt sin 

samhörighet med varandra.”
89

 Grapenson lyfter fram att ”det är nämligen i väsentlig grad 

renhanteringens förtjänst, att den bofaste i en gången tid kunnat existera i Lappmarken, odla 

sin jord och utveckla boskapsskötsel”.
90

 Han visar på samernas betydelse och renarnas 

betydelse i relation till de bofasta, kontrasterna som ändå behöver varandra i ett vi, för att inte 

förgås. Vilket leder till argumentet att staten inte bör ändra i renskötselpolitiken, för de två 

parterna är beroende av varandra. Tills år 1917 ”var rätten till skötesrenar i lappens vård 

oinskränkt.”
91

 Han benämner lagförändringarna som ”en inskränkning” att den bofaste endast 

har tillgång till 20 renar. Han tar upp något dåligt som är mer till de bofastas favör. ”Detta nu 

om själva sakfrågan i motionen, vilket sålunda icke avser att fråntaga lappen hans renar till 

förmån för de bofasta.”
92

 Han frånsäger sig ställningstagande för bara de bofasta, viet. Han 

berättar att han på 1919 års lappkommitté pratat med ”en av vår församlings förståndigaste 

lappar och frågade honom, Nå vad säger du nu om det där? Ja, de mena nog väl, men de 

begripa så litet. De måste ju fråga om allting. Annat hade det varit, om här boende personer 

hade suttit där i kommittén. De hade även själva begripit något och icke behövt fråga efter 

allting.”
93

 Han lägger upp och visar omvärlden att, det finns förståndiga samer. Grapenson 

märker att jargongen hos samerna är just ”de mena nog väl men de begriper så lite”
94

 

angående renpolitiken. Han tycker att denna nya lagändringen, ” [Ä]r en borttagande av en 

uråldrig näringskälla för lappmarkens bofasta befolkning, vilken kamp för tillvaron i dessa 

klimatiskt vanlottade bygder redan nu ofta är så svår, att man i allmänhet här nere knappast 

kan fatta den kampens vidd.” Han beskriver att ”tänkande” personer som bott ett tag i 

Norrbotten och levt sig in i folkets näring frågar sig ofta vad de i Stockholm verkligen menar 

med den nya renlagen. Grapenson vill bevisa att de bofasta behöver samerna för att överleva 

och det kan ingen förstå som inte varit i området en längre tid. Han försöker visa på att 

”tänkande” personer sett detta, för att värja sig mot åsikterna att de är lite okunniga där uppe.  
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Grapenson beskriver att han träffat personer som varit kritiska och tyckt att staten skapar ett 

”fattighus”. Han är djupt kritisk och tycker att ändringen i renlagen är ”absurd.” Han säger att 

det ”smärtar mig att nödgas läsa något sådant i en kunglig proposition av år 1917”.
95

 Dessa 

uttalanden gör han i tanken på de bofasta som han själv som kyrkoherde kan relatera till, det 

är de bofasta viet som är mest i nöd inte samerna. Han tycker inte lappmarkens 

självständighet varit i fara vilket staten tycker. Han anser att statens teori om att lappmarkens 

självständighet är ”ihålig”, ”ett ”haltlöst påstående” och ”bräcklig teori” och att staten är 

”konservativ”. Han tycker att teorin ska ”begravas” och ”aldrig mer spöka i svensk 

renvårdpolitik”. Han vill således att bofasta ska ha rätten att tillägna sig det positiva med 

samerna, rätten till skötesrenar. Han anser att staten har bristfälliga teorier om renskötseln. 

Han argumenterar för att när de bofasta stängs ute gynnar det inte lapparna utan ”har inlett en 

betänklig utveckling där uppe”. Han tycker att staten bygger en klyfta mellan samer och 

bofasta och han vet inte när de första stridigheterna ska börja. Han tycker att det redan börjat 

komma in mer negativa kommentarer om samer från kommuner och så vidare, negativa 

kommentarer som enligt honom inte funnits förut. Han visar på att ge och ta relationen mellan 

viet och ”De andra” behövs, men han argumenterar mest för viets överlevnad men det finns 

en vilja i att ”De andra” ska ha det bra för då har viet det också. Han tycker att rennäringen 

genom denna lag ”försumpas”.
96

 Han hoppas att den tid kommer då det kommer att finnas 

mer förståelse för renskötseln. 

Andra artikel om Grapenson ges stor plats i tidningen och är den största artikeln i denna 

uppsats material. Hans ståndpunkt är att allt är onödigt och att nedskärningen på skötselrenar 

ökar dikotomierna i lappmarken. Men han kämpar mer för de bofasta, att de behöver samerna, 

men han tar också upp att fattiga samer behöver dessa skötesrenar för att tjäna pengar. Han 

tycker att renskötarna och de bofasta levt i en harmoni och dragit fördel av varandra men att 

det nu blir mer skiljaktigheter. Han använder mycket värdeladdade ord i sin beskrivning av 

hatet mot lagen men mot samer i sig har han inte uttalat sig negativt. Han benämner samer vid 

ett tillfälle som renägare vilket är mer neutralt och syftar mer på näringen än på rasen. Han 

benämner en same som förståndigast, vilket inte behöver vara nedvärderande utan mer att han 

har makt. Men det kan likväl menas att visa staten att samerna inte är några mindre belavade 

utan förstår vad de håller på med. Det var den ”förståndiga” samen som uttalade sig i artikeln 
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”Ja, de mena nog väl, men de begripa så litet[…]”
97

 Grapenson vill belägga att det är 

förnuftiga personer som uttalat sig, att folket i norr inte bara består av idioter. Han tycker att 

hela renlagstiftningen vilar på ”ohållbara” grunder och att 1898 års lagstiftning är bättre. 

Texten är byggd på Gardesons tankar men är vinklat till främst de bofastas men även 

samernas fördel då han tycker att de tillsammans skapar en gemenskap där uppe. Den dolda 

argumenteringen som går att utläsa i artikeln är att Gardeson tycker att staten är fel ute, de 

förstör och kommer med osanningar om saker de inte vet något om, för de befinner sig inte i 

området utan ett antal hundra mil därifrån. Samerna är en del av en relation de tillhör viet 

Norrbotten men är inte jämställda med de bofasta som är den främsta gruppen. Grapenson 

tycker att staten kommer in och skapar en större dikotomi, en större skillnad mellan vi och 

dem, staten belägger ett synsätt att samerna får men inte de bofasta och då skapas 

konfrontationer och irritationer.  

Norrbotten-Kuriren är med på att ha samerna som del av viet om de inte ifrågasätter. 

Myndigheter och elitpersoner som Grapenson får ifrågasätta politiken men när en same själv 

vill framföra samernas åsikter kommenteras det negativt och bestrids av skribenten, som i 

artikeln: ”En lapp om renstammens reducering”. Artikeln börjar med meningen att: ”En 

bemärkt person bland Norrkajtumslapparna uppsökte oss häromdagen för att å övriga lappars 

vägnar uttala en del önskemål, som av nomadfolket för närvarande anses som aktuella.”
98

 Här 

framhålls att det inte är en mindre belevad person som kommit till dem utan en bemärkt 

person. Tidningen känner att de behöver visa att det finns bemärkta samer. De tar avstånd och 

visar att personen är bemärkt hos samerna och de är dem som tycker att dessa frågor är 

viktiga. Sedan byggs artikeln upp som att samen berättar för skribenten som sedan tolkar och 

skriver ned det samen säger. Ett ämne som tas upp i artikeln är minskningen av renantalet som 

beskrivs som en ”hotande tvångsminskning som synes besvära även lapparna i Gellivare 

socken.”
99

 just användningen av orden hotande och tvång visar på ett ogillande från samernas 

sida. Men tidningen lägger fram att ”lapparna” inte skulle vara oroliga för de har stora 

betesområden. Artikeln skrivs som riktad till samerna att de inte behöver vara oroliga. Det 

beskrivs att ingen trängsel skulle ske även om renstammen ökade. Renminskningen är därför 

inte önskvärd ”och någon åtgärd från myndigheternas sida i den riktningen anse de därför 

överflödigt.”
100

 Anse visar på att samerna är dem som uttalat det. Sedan går skribenten in och 
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kommenterar samens påstående om att det inte är någon trängsel på betesmarkerna. Han 

skriver att tidningens sagesman har rätt i sitt påstående men att när det kommer någon person 

utifrån som vill ha sina renar på betesmarken utestängs de och då finns det inte plats ens för 

deras egna renar. Skribenten fortsätter, att han tycker att det är dumt att de uttalar sig bara för 

att avstyrka. På ett antal ”lappsammanträden” klagade samerna på att det var svårt att ha 

uppsikt på de stora renhjordarna så ingen skada på hö eller liknande skulle uppstå. Men när 

ordföranden på sammanträdet framhöll åsikten att renantalet kunde minskas om renägaren 

inte kunde hålla koll på sin hjord ” verkade det på de förmögna lapparna som ett piskrapp och 

svaret blir nej, nej!”
101

 

Skribenten bygger upp en sorts argumentation för att samer är hycklare att när det gäller 

frågor om renminskning då finns det plats för alla renar, men då någon vill komma in utifrån 

med renar då är det fullt samerna får knappt plats med sina egna renar. Skribenten målar upp 

samerna som en minoritetsgrupp, en grupp som enligt skribenten beter sig konstigt och 

hycklande. Dock framhålls det att i Gällivare finns plats precis som samen som var till 

tidningen sade. Skribentens känga är inte riktad rakt mot samen som uttalade sig, utan mot 

samerna i stort.  

Sedan byts ämne till fridlysningen av björn i fjällen, fridlysningen beskrivs ”som en nagel i 

ögat på lapparna, som gärna önskade bort denna punkt i jaktstadgan”
102

 Sedan diskuterar 

skribenten med sig själv att björnen är ett skadedjur och att skribenten förstår varför samerna 

har en fruktan för att björnarna ska bli för många. Lagstiftningen hjälper inte samerna och de 

tar lagen i egna händer. Skribenten lyfter fram att ”lappmannen” sagt att ”lagen gäller endast 

utlänningar och inte fjällfolket”
103

. Här görs en dikotomi mellan samerna, ”fjällfolket” och 

utlänningarna som då räknas som alla som inte bor i Norrbottens län. Informanten som 

skribenten beskriver som ”vår sagesman som är omkring 42 år gammal, sade sig ha fällt 15 

björnar.”
104

 skribenten slutar med ett utrop, ”Giv lappen, rätt att skydda sina renar från 

rovdjuren, behöver han ej tvingas att bli lagbrytare och tjuvskytt!”
105

  

Samerna benämns i artikelns början som ett nomadfolk, ett positivare ordval än lappfolk eller 

liknande, personen som skribenten talade med tituleras som bemärkt, i positiva ordalag, sedan 

tituleras samen som ”lappmannen” och ”vår sagesman” som var neutrala benämningar på den 
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tiden. Texten är vagt vinklad åt samernas fördel, de får tycka till i några ämnen, men 

skribenten ifrågasätter samernas teori om renantalet och marken. Relationen mellan samerna 

och staten är ansträngd, de vill ju minska i samernas näring. Relationen mellan skribenten och 

samen är svårare skribenten vill värna om samers rättigheter att skjuta björn men tycker 

samtidigt de hycklar angående renantalet och markerna. Artikeln är signerad N-1, denne 

måste vara en skribent på Norrbotten-Kuriren då det beskrivs att samen kom till redaktionen. 

Författarens ståndpunkt är att denne håller med samen men tycker att vid sammanträden och 

så vidare går samernas uttalanden emot varandra. Sedan är han för samers rättigheter att 

skydda sina renar mot björn. 

I två texter i Norrbotten-Kuriren får samerna själva komma till tals men inte i direkta talminus 

utan återberättade av Grapenson och skribenten N-1. Men det finns en vi-anda (ett vi tilltal att 

samerna är en del av samhället) i vissa av texterna som Norrbotten-Kuriren publicerat till 

exempel ”Våra lappar i Norge” (notis) och att samerna kopplas ihop med viet genom att de 

själva får vara med i texten och påverka ämnena. Men det finns ändå en dikotomi mellan 

samer och icke samer. Samerna klumpas ihop i en grupp, de är inte helt med i viet utan är i 

periferin, de tillhör samhället men är inte helt som ”vi”. Det är många texter som rör politik 

och lagstiftning vilket visar på att det finns ett intresse att veta både från läsarna och 

tidningens håll vad som händer i samefrågorna. Ett exempel på en artikel som rör mer 

lagstiftningsområdet är: ”Renantalet i Norrbotten: proposition om minskning avlämnad i 

lördags”. Där minskning av renantalet i de fyra nordligaste byarna diskuteras på grund av att 

det kommit en proposition till riksdagen. Länsstyrelsen ville ha mer effektiva metoder. Men 

Socialministern kommer med plåster på såren att renarna ska slaktas då det är som mest 

gynnsammast för samerna. Denna artikel publicerades också i NSD samma dag ”Reducering 

av renantalet inom lappbyarna”. Samma kortare artikel om Grapensons argumentation för 

renskötseln som publicerades i NSD ”Propositionen om renatalet” publicerades i Norrbotten-

Kuriren under rubriken ”Minskningen av renantalet: H. Grapenson framhåller renskötselns 

betydelse: ingen överhängande fara för att renantalet ska bli för stort”. 

Jämförelser 

År 1925 var renantalet och renskötseln överlag de stora ämnena. Det stora renantalet i 

nordbyarna som uppgick till mer än det statligt lagliga 39 000 renar, och statens försök att få 

bukt på problemet med lagen om tvångsslaktning av renar, det politiska spelet avspeglar sig 
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tydligt i båda tidningarna.
106

 Majoriteten av artiklarna består av konflikt- och 

problemrelaterade ämnen precis som i journalistikstuderande Jeff Nordmarks kandidatuppsats 

”DEN KULTURBÄRANDE KÄMPEN: Representationen av samer i fem svenska tidningar 

under 2015”, där han lyfter fram i sin undersökning att det var cirka 50 procent 

konfliktinriktade artiklar och det mest på nyhetssidorna.
107

 Adam Öhmans masteruppsats 

pekar i samma riktning att konflikt och problem relaterade artiklar var mest förekommande 

under båda hans undersökningsår 1970 och 2010. De konflikt och problemrelaterade 

artiklarna var ofta kopplade till renskötseln.
108

 Detta visar på att mycket konflikter uppkom 

och fortfarande uppkommer mellan samer, myndigheter och icke samiska svenskar, dessa 

konflikter blir sedan nyhetsmaterial för tidningarna.  

Ur ett samiskt perspektiv har många av artiklarna i tidningarna både positiva och negativa 

inslag, till exempel i artikeln ”Lapparnas skatt och fattigvård: provtaxering av renskötande 

lappar: Länsstyrelsen tillstyrker i huvudsak landshövding Widéns beslut” publicerad i 

Norrbotten-Kuriren, där det positiva ämnet är att bättre fattigvård behövs, detta ämne 

sammankopplas i samma artikel med det lite mer negativa inslaget som handlade om förslaget 

om provtaxering av renskötande samer och att samer enligt Länsstyrelsen bör tillhöra en hög 

dyrortsgrupp.  

Det som skiljer tidningarna åt i detta nedslag är att NSD har ett myndighetsperspektiv, de 

visar myndigheternas syn på problemen med renantalet och renskötseln. Medan Norrbotten-

Kuriren tar in inte bara myndigheternasperspektiv utan låter en same själv uttala sig och ger 

större plats till Herr Grapenson som argumenterar för samers och främst bofastas rättigheter 

och belägger en dold argumentation att staten är helt fel ute vad gäller renbeteslagen. 

Grapensons argumentation och samens uttalande, de menar väl men kan så lite, klingar väl 

ihop med Brit Uppmans definition av samepolitiken under denna tid. Riksdagsmännen 

byggde sina kunskaper om samerna genom att läsa böcker om dem, således ingen 

direktkontakt
109

. Det som problematiserar det hela är att litteraturen om samerna under 1920-

talet var skriven på ett sätt som belade samerna med negativa manér, samer var lata, hade låg 

intelligens och så vidare dessa skildringar uppkom på grund av att författarna troligen inte 

förstod sig på samisk kultur.
110

 Om politikerna skapar samepolitiken utifrån litteratur där 

författaren inte förstått sig på samisk kultur då skapas problem. Uppman tar upp en viktig 
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aspekt som hon hittade i sin avhandling som kan ses i detta nedslag om man jämför med 1920 

års nedslag att, staten försökte mer vidmakthålla och stärka sitt grepp över samerna och att 

samernas åsikter var för staten obeaktade.
111

 Detta avspeglar sig i tidningarna genom en stor 

fixering vid det politiska spelet kring renantalet och tvångsslakt, staten försöker ta mer 

kontroll och reglera renskötseln. Under nedslag 1920 var det inte en lika stor fixering vid 

staten och problemrelaterade ämnen, utan då var händelsenyheterna mer i centrum.  

Norrbotten-Kuriren har ett större antal publicerade artiklar och ger mer plats till samepositiva 

talare. Grapenson får en liten mer saklig text i NSD medan Norrbotten-Kuriren ger en 

liknande artikel som NSD:s men samtidigt en lång utläggning från Grapenson som talar för 

samerna men främst de bofastas rätt till renar där han går så långt att han kritiserar staten för 

att skapa dikotomier mellan samer och bofasta. Men det finns fortfarande en delning mellan 

samer och bofasta, i tidningens artiklar de är inte helt jämställda utan de samverkar och drar 

fördelar av varandra men kommer aldrig bli jämlikar. NSD:s alla tre texter har ett myndighet 

och minoritets perspektiv likt ”stackars den som liten är” och att samerna bör tas hand om, ett 

starkare vi mot ett svagare dem, en storebror- lillebrorsituation. NSD:s två första artiklarna är 

yttranden av myndighetspersoner och inte tidningens egna tankar, men att de väljer att 

publicera dem och bygga upp artiklarna med det negativa först men sedan kommer ett plåster 

på såren, ett ställningstagande från tidningens sida, att lagarna är fakta och ska följas för allas 

välmående men att de svaga samerna kan få något positivt de håller sig levande men inget 

mer. Samerna tillhör en lägre kulturnivå och behöver lite positivt för att hålla sig kvar och inte 

dö ut. Norrbotten-Kuriren kategoriseras mer som samevänlig då de låter Grapenson ta stor 

plats och även låter en same vara med i skapandet av en artikel men de har ändå kvar 

dikotomin mellan vi de bofasta och de samerna, de är fortfarande två grupper men samerna 

får vara med i periferin. 

Värnandet om samerna finns i båda tidningarna men på olika sätt, i Norrbotten-Kuriren är 

samerna mer en del av viet och de får själva uttala sig fast inte direkt utan på ett återberättat 

sätt. NSD väljer att anlägga en mer myndighetssynvinkel, staten mot samen, de ser dem som 

minoriteter men att de ska få ha rättigheter, de belägger ett sorts myndighet mot minoritets-

perspektiv, lillebror mot storebror, vi mot dem. Ingen av tidningarna har haft starka 

värdeladdade ord, men i Norrbotten-Kurirens artikel ”Bofastas rätt till reninnehav en 

utredning av kyrkoherde Grapenson: renbeteslagen en viktig fråga för lapparna.” och artikeln 

”En lapp om renstammens reducering” där en same själv dikterar ämnet finns en rad 
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värdeladdade ord som är för samerna. I sameartikeln finns också negativt värdeladdade ord, 

skribenten tyckte att det var hycklande att ibland fanns det plats för renarna och ibland inte. 

Det är den enda artikeln där en same är med i skapandet av själva artikeln och får tala ut, inte i 

direkt tal utan återberättat av skribenten. NSD har en mer nedtonad synvinkel och använder 

inte lika mycket värdeladdade ord, varken negativa eller positiva. Men de har en negativ ådra 

i en del av texterna som visar på en sorts delning mellan samerna och myndigheterna, 

storebror och lillebror, den starka staten mot den sköra samen.  

1930 
Under detta nedslag kommer tre artiklar från Norrländska Socialdemokraten att analyseras 

och en notis från samma tidning. Åtta artiklar och sex notiser från Norrbotten-Kuriren 

kommer att analyseras. Dessa texter är alla texter som publicerades under detta nedslag. 

Norrländska Socialdemokraten 

Under detta nedslag har NSD en artikel av varje sort, den första artikeln är negativ laddad mot 

samerna, den andra artikeln, som handlar om lagändringar kan bli både negativ och positiv 

beroende på utslag i utredningen men att det nu ska komma en utredning. Den sista artikeln är 

positiv för samerna för där ska de få hjälp med broar så att det går lättare med flyttningarna. 

Första artikeln ”Renarnas skadegörelse i Gellivare” och notisen ”Fjällrenarnas skadegörelser” 

handlar om skadegörelse gjort av renar och att stora förluster skett för de bofasta. Artikeln 

”Renarnas skadegörelse i Gellivare” är en återgivelse av en skrivelse som ett 50-tal 

hemmansägare och småbrukare skickat in till Socialministern där de klagar på att 

”fjällapparnas renar” sedan år 1928 ”anställt” skadegörelse på deras hö. ”Denna har i år 

resulterat i fullständig förstörelse av höförrådet, den enda egentliga skörd deras hemman 

lämna. De beklaga att lagen ger lapparna stor frihet, att dessa ej behöver betala den skada, 

deras renar förorsaka. Dessa renar kunna därigenom komma att anställa sådana skador, att 

kreaturskötseln hart är omöjliggjord. Följden där av kan ej bli mer än allmän fattigdom och 

nöd.”
112

 De bofasta kritiserar här både ”De andra”, samerna, och staten som ger dem för 

mycket frihet. De som har gjort skrivelsen tycker att den nya lapplagen: ”[Ä]r tämligen 

ensidig, då den ej i tillräcklig grad skyddar jordbrukaren. Det kan därför befaras, att 

ställningen mellan lappar och bofasta alltjämt försämras, så länge de företnämnda ej behöva 

ersätta de skador renarna anställa.”
113

 De bofasta kritiserar staten och tycker det är orättvist att 

samerna får mer rättigheter, en avundsjuka och ett hot om bråk mellan grupperna 

manifesteras. Perspektivet vi mot dem målas upp tydligt. De ”klagande” påyrka därför ”med 
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största allvar” att lapplagen snarast möjligt ändras, om man över huvud taget önskar, ”att 

jordbruk fortfarande bedrives i dessa nordliga trakter.”
114

 Åter igen avundsjuka och hot. De 

bofasta känner sig bortglömda och tycker att ”De andra” är bortskämda och därför skapas 

också fler konflikter mellan samer och bofasta. Skrivelsen är negativt inställd mot samer, de 

tycker att staten bör tänka lite på jordbrukarna också, om de vill ha kvar jordbrukare i norr. De 

är arga, för att samerna har för stor frihet och tycker att dessa omöjliggör kreaturnäring.  

Artikeln innehåller många värdeladdade ord som kommer från jordbrukarnas skrivelse. 

Renarna har ”anställt” skador på höet vilket lett till ”fullständig förstörelse av höförrådet”, 

”De beklaga att lagen ger lapparna så stor frihet, att dessa ej behöver betala den skada, deras 

renar förorsaka.”
115

 Att renarnas skador gör ”att kreaturskötseln hart är omöjliggjord.”
116

 

”Följden där av kan ej bli mer än allmän fattigdom och nöd.”
117

 Texten är en redogörelse av 

en skrivelse, skrivelsen är negativt inställd mot samerna och renarna men tidningen väljer att 

publicera denna vilket måste visa på att tidningen tyckte det var viktigt att ta upp. Dold 

argumentering finns att samerna får allt och behöver inte betala skadorna, att lagen leder till 

försämrade relationer mellan parterna. Detta leder till att rennäringen med sina friheter 

utkonkurrerar jordbruket och att det leder till fattigdom och nöd. Aktörer är samernas renar, 

offren är jordbrukarna och de passiva aktörerna är myndigheterna. Det finns en tydlig 

dikotomi mellan vi och dem i artikeln, dem är samerna som förstör och har för stor frihet, vi 

är dem som får leva i fattigdom och nöd.  

Den andra artikeln ”Lappfrågan föremål för ny utredning” är mer neutral i sin framställning 

av samerna. Artikeln beskriver ett möte mellan socialministern och de berörda länens 

styresmän och lappfogdar samt andra sakkunniga. Enligt partirepresentanter från 

socialdemokraterna har sammanträdet bestått av diskussion om den ”Lindhagenska 

motionen”
118

 och andra frågor som rör ”lapparna”. Skribenten skriver att resultatet ”torde bli 

att en utredning snart nog igångsättes med särskilt sikte på renbetesfrågan.”
119

 

Argumenteringen i texten är att det måste styras upp angående samerna och därför behövs 

utredningar och riktlinjer.  
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Den sista artikeln ”Broar för renarna” är en positiv nyhet för samerna. Kungen har beslutat att 

Länsstyrelsen i Luleå ska få ta pengar från Norrbottens lappfond för att bygga broar i 

Dödesfjällets betesdistrikt i Norge. Statskontoret som yttrade detta till kungen såg detta som 

lappväsendets omvårdnad om länet. Tre bäckar nämns, ”dessa bäckar vålla lapparna stort 

avbräck i renvaktningen och det särskilt i höst och vår icke kunna övergås annat än vid 

vadställen, som kräver långa omvägar.”
120

 Inga värdeladdade ord finns i texten utan bara en 

neutral redogörelse för att broarna ska uppföras och att de behövs. Notisen ”Fjällrenarnas 

skadegörelser” handlar om en bonde som söker bistånd för de höförluster han haft. 

Länsstyrelsen kommer att hjälpa bonden.  

Alla artiklar rör renägande samer. Tre av de fyra texterna handlar om konflikter eller att 

föregå konflikter. Ämnet är till stor del skadegörelser gjorda av fjällrenarna, dessa 

skadegörelser skapar konflikter mellan samer och bofasta, vilket spär på dikotomin mellan vi 

och dem. Konflikterna står mellan de bofasta och renägande samer. 

Norrbotten-Kuriren 

Den första artikeln ”Hur skall renbeteslagen tolkas?” handlar om ett principmål som dragits 

inför högsta domstolen. Landsfiskalen hade ”instämt” två samer till Särna och Idre tingslags 

häradsrätt eftersom de efter att ha fått medgivande från Länsstyrelsen i Östersund flyttat sina 

renar från Idre lappby till Tossåsens lappby, men att de senare flyttat tillbaka renarna till Idre, 

vilket de inte fått tillåtelse till. Häradsrätten tyckte inte att samerna kunde ställas till ansvar då 

de inte begagnat sig rätten att flytta utan bara låtit renar uppehålla sig inom Tossåsens lappby. 

Svea hovrätt rev upp domen och dömde samerna till att böta 100 kronor vardera, enligt lagen 

om renbete. Samerna ansökte om rätt att fullfölja målet i Högsta domstolen. Samerna framhöll 

”att den ådömda ansvarspåföljden visserligen är av underordnad betydelse, men att de 

bakomliggande förhållandena äga stor vikt och de konsekvenser, som ett bifall till åtalet draga 

med sig, komma att visa sig högst ödesdigert för lapparna. Det skulle nämligen härigenom 

fastslås, att de sakna rätt att med sina renar kvarstanna i Idre, där landets bästa renbeten finnas 

och där de uppehållit sig i tiotals år.”
121

 Samernas rättigheter tas upp trots att de under denna 

tid klassas som ”De andra” de vill proklamera sin rätt, vilket tidningen ger dem plats att göra. 

Målet hade också en principiell betydelse för frågan om den rätta tolkningen av 

renbeteslagens bestämmelser om ”flyttning av lapp med sina renar” och om det i allmänhet är 

riktigt att anse fullbordad flyttning ha ägt rum om endast renarna och inte deras ägare med 
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familjer har flyttat? Samerna får själva uttala sig ”enligt vad vi försport”
122

, ”är den 

uppfattningen rätt allmän bland lappbefolkningen i Sverige, att politisk hänsyn alltför mycket 

få göra sig gällande i frågor, som röra lappbefolkningens bästa, varför det synes desto mer 

angeläget, att de oriktiga spörsmål, som äro knutna till föreliggande åtal, bli föremål för 

bedömande i högsta instans till efterrättelse för landets lappbefolkning.”
123

 De vill ha 

rättigheter för sin grupp och det tillåter tidningen.  

Textförfattarens ståndpunkt är komplexiteten i renbeteslagen och att ett principmål skulle vara 

bra eftersom olika myndigheter tolkar lagen olika. Samerna beskrivs i neutrala ordalag och får 

själva uttala sig, de blir drivkraften i slutet av texten till att den här domen ens kommer och att 

den är bra för att skapa klarhet. Materialet ger en positiv vinkling för samerna, i slutet av 

texten och i artikeln medges det att staten vacklar och att det behövs en lagförtydling. I 

samernas uttalande finns en dold argumentering som visar på att staten inte riktigt vet vad de 

håller på med. Det är renägande samer som berörs av artikeln.  

Den andra artikeln är författad av TT, ”Renbetesfrågan skall utredas? Överläggning inför 

socialministern om lapparnas spörsmål: Landshövdingarna och lappfogdarna bland 

deltagarna.”. Artikeln handlar om är att det varit ett sammanträde mellan socialministern, 

länsstyrelsemän, lappfogdar och andra sakkunniga. De kom inte fram till något, men att 

överläggningar kommer troligen resultera i framtida riktlinjer och utredningar. ”Lappfrågan” 

ses som den ”nu åter”
124

 aktuella frågan vilket visar på ett återkommande problem. I texten 

används yttrandeverbet ”enligt”
125

 för att visa att de är dem som tycker. Materialet är sakligt 

och neutralt. Det finns ingen negativ inställning i texten mer än att den ”nu åter aktuella 

lappfrågan” varit för ”särskild överläggning.”
126

 vilket betyder mer problem kring 

samefrågan. Staten skapar ännu mer dikotomier mellan samer och bofasta genom att omgärda 

samerna med lagstiftning som de själva inte ens får vara med och tycka något om och sedan 

skapar dessa rättigheter avundsjuka hos de bofasta. Aktörerna är staten, offren blir indirekt 

samerna, frågan diskuteras men utan en same närvarande. Detta är samma artikel som 

publicerades i NSD: ”Lappfrågan föremål för ny utredning”.  
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Den tredje artikeln, ”Renvaktningen underlättas av broar” handlar om att statskontoret yttrat 

sig till kungen över Länsstyrelsens i Luleås framställning av anslag för 1930 att medel får tas 

från Norrbottens lappfond för planerade brobyggnader i Dödesfjällets betesdistrikt i Norge. 

Statskontoret säger sig ha hört att nybyggnaderna ”ifråga äro betingade av lappväsendets 

omvårdnad inom länet.”
127

 Tre bäckar räknas upp där broarna ska uppföras. ”Dessa bäckar 

vålla lapparna stort avbräck i renvaktningen i det de, särskilt höst och vår, icke kunna övergås 

annat än vid vadställen, som kräva långa omvägar.”
128

 Ståndpunkten i artikeln är att detta 

behövs och att det är bra att underlätta för renskötseln. En sorts värnande ton över samerna 

finns. Inga värdeladdade ord. Samma artikel publicerades i NSD: ”Broar för renarna”. 

Den fjärde artikeln ”Renskötseln och jordbruket: Av vikt att åtgärder vidtagas till lantbrukets 

skydd. Renarna ge en årlig avkastning av halvannan milj. kr.” handlar om att hr. Grapensons 

motion om utredning av åtgärder till jordbruksnäringens skydd och stöd har avslagits. Men att 

riksdagen begärt en utredning om vissa missförhållanden inom renskötseln. Artikeln har en 

underrubrik ”I Andra kammaren”
129

 där det beskrivs att Grapenson tyckte att denna fråga har 

en oerhörd betydelse för folket i trakter som Norrbottens län. ”Renskötseln är icke bara en 

kuriositet”
130

 Han lyfter fram att det behövs lagar i renskötseln och en hjälp till jordbrukarna 

allt fungerar. Jordbrukarna är Grapensons största fokus. 1928 fanns det i Norrbotten 240 000 

renar med ett värde på omkring åtta miljoner kronor. Renarna ger en avkastning på en halv 

miljon per år. ”Skulle denna näring försvinna bleve det en verklig fattigdom i dessa 

bygder.”
131

 Detta uttalande visar på ett beroende av samer. Men att det är skillnad på vi och 

dem genom näringarna men de behöver varandra för att överleva. Jordbruksnäringen hålls 

fram som viktig. En lagstiftning på renvårdens område som inleddes 1917 ”har orsakat 

stridigheter, som icke kan komma att sluta snart. Det kan gå så långt att de båda näringarna 

renskötseln och jordbruket delvis kommer att förgöra varandra. Det är därför av vikt att 

åtgärder vidtagas till jordbruksnäringens skydd, och det är att hoppas att den blivande 

utredningen i någon mån skall bidraga härtill.”
132

 Grapenson vill ha ett skydd för jordbrukarna 

för att de tillhör viet medan samer är med i samhället men utanför viet. Han tar till hot för att 
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visa på hur akut det är och att dikotomierna finns där och att han inte vill att de ska bli större. 

Grapensons ståndpunkt är att jordbruket behöver hjälp, men att näringarna behöver varandra, 

renarna drar in pengar men jordbrukarna behöver stöd. Relationen mellan samer och bofasta 

visar på ett beroende. Värdeladdade ord som används: att denna fråga är av ”oerhörd 

betydelse för människorna i dessa trakter”. ”Renskötseln är icke bara en kuriositet” Om 

rennäringen skulle försvinna”[…] bleve det en verklig fattigdom i dessa bygder.” 

”Jordbruksnäringen är ännu mycket viktigare”, lagstiftningen har ”orsakat stridigheter, som 

icke komma att sluta så snart. Det kan gå så långt att de båda näringarna, renskötseln och 

jordbruket delvis komma förgöra varandra.”
133

 Grapenson är kritisk för att de bofasta inte får 

lika mycket hjälp som samerna får. Samernas rennäring beskrivs av Grapenson som en 

vinstdrivande verksamhet som behövs i länet. Grapenson argumenterar för att renskötsel inte 

är någon kuriositet, att om denna näring skulle försvinna skulle det bli fattigt i bygderna, men 

jordbruksnäringen är viktigare. Jordbruket blir ett offer i Grapensons framställning, de har 

ingen lagstiftning som skyddar dem. Myndigheterna blir aktör, de är dem som skapat 

dikotomin mellan renägare och samer. Renägarna blir den passiva motparten. Inga samer får 

uttala sig.  

Den femte artikeln ”De bofasta och lapparna” beskriver att det klagats hos länsstyrelsen och 

kungen över ”De (sic!) svåra läge som jordbrukaren i Gällivare socken råkat i under senare 

åren på grund av fjällrenarnas skadegörelser.”.
134

 Redan här indikeras ett vi mot dem 

perspektiv, de, (renarnas ägare) försvårar det för oss, jordbrukarna. ”Dessa klagomål kunna 

ibland vara i viss mån överdrivna men i stort sett äga de sin riktighet.”
135

 Detta visar på att det 

finns en återkommande kultur hos de bofasta att klaga på samerna. Fjällrenarna beskrivs som 

”sannskyldiga plågoris”
136

 för jordbrukare i Gellivare socken ”vilket framgår bäst av de 

enorma skadegörelser som år efter år åsamkas bönderna.”
137

 Det tas till värdeladdade ord och 

förstärkningsord som ”enormt”, allt för att klanka ned på samerna och deras renar, de beskrivs 

som återkommande problem. Flera renar var kvar i de södra områdena och har då troligen 

lämnats vind för våg enligt skribenten. De har väntat länge med att flytta renarna så att isen på 

älven har gått upp. Samerna anklagas för att vara för bekväma för de skjutsar renar i bil och 

därför har de lämnat renarna åt sitt öde och skribenten tycker synd om renarna som skulle ha 
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varit i sina kalvningsmarker. Här manifesteras kulturnivåtänket samerna beskrivs som lata, 

röriga och att de lämnat renarna med flit.  

Hela texten är en skrivelse som signerats E. N. Hen påstår att samerna lämnat renar med flit i 

närheten av Gällivare by, att de inte har någon känsla för sina renar. Samerna beskrivs som 

”De andra” likt indianer och svarta blivit beskrivna, lite dummare, lite primitivare, de är 

annorlunda. Men skribenten pekar ut problemet som skapar dikotomier mellan jordbrukare 

och renägare och det är ”att renarna är för många och vårdarna för få.”
138

 Ett tydligt problem 

som ska lösas enligt skribenten. Vem E.N. är, är svårt att veta. Men hens ståndpunkt är att 

samernas renar tär på jordbruket och att samerna ”av bekvämlighetsskäl”
139

 lämnat renarna 

vid Gällivare. Hen erkänner att det varit mycket skadegörelse och att klagomålen ibland varit 

lite överdrivna. E.N. belägger samerna med ett annat tankesätt och beskriver dem stereotypt 

som lata. Hen resonerar kring varför renarna stannat runt byn. Men hen tycker det är 

”ruskigt”. Renarna märker att det är kalvningstid och att de då borde vara i 

renkalvningslandet. Nu måste dessa ”sjuka” renhonor följa med de övriga. ”Visst måste man 

medge att det är upprörande. Man har skyllt på att renarna inte kunnat hållas under bevakning 

under vårens lopp, och därför har man nödgats lämna dem åt deras öde. Det hela förefaller en 

hel del mystik.”
140

 E.N. använder sig mycket av förstärkningsord för att visa sin avsky mot 

samerna att det är ruskigt, att djuren blir sjuka, att det förefaller vara mystik med mera. E.N. 

beskriver att ”Det ligger väl närmast till hands antaga att det är bekvämlighetsskäl som varit 

orsaken till malören. Att lapparna övergått till det mest bekväma, kan väl inte 

bortresoneras.”
141

 Som exempel ger skribenten att samerna kör sina körrenar på lastbilar. Alla 

samer betecknar E.N. som lata och bekväma, de tillhör en lägre kulturnivå enligt hans 

argumentation. Han beskriver att de kvarblivna renarna och deras skadegörelser kan leda till 

”oroligheter och dårskaper”
142

 just valet av ordet dårskaper visar på att folk är beredda att 

göra vad som helst för att bli av med problemet, renarna. E.N. tar upp att renägarna inte 

förlorar ekonomiskt om de håller sig till en hjord som de kan hålla koll på än de renar som 

springer vind för våg. Relationen mellan samer och bofasta är ansträngd. ”Det är ju inte att 

undra på om missförhållandena mellan den jordbrukande befolkningen och lapparna blir allt 

mer skärpt, något som ibland urartar till olagligheter och dårskaper”.
143

 Valet av orden att ”det 
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är ju inte att undra på”
144

 visar att hen själv är irriterad och förstår varför det blivit bråk 

mellan grupperna.  

Det finns många värdeladdade ord i texten, klagomål har kommit in på grund av ”De (sic!) 

svåra läge som jordbrukarna i Gällivare socken råkat i under senaste åren på grund av 

fjällrenarnas skadegörelser.”
145

 ”Dessa klagomål kunna ibland vara i viss mån överdrivna men 

i stort sett äga de sin riktighet.”
146

 Fjällrenarna beskrivs som att de är ”sannskyldiga 

plågoris”
147

 för jordbrukare i Gellivare socken ”vilket framgår bäst av de enorma 

skadegörelser som år efter år åsamkas bönderna”
148

, och ”att renarna ännu vid denna tid vistas 

massvis söder om Gällivare då de vi detta lag skulle vara uppe i fjällen.”
149

 ”Därom är 

ingenting att säga men det hela verkar rent av ruskigt. Det är att märka att deras kalvningstid 

är inne och borde sålunda ha blivit bortförda till trakter där de skulle vistas vid denna 

tidpunkt. Nu måste alltså dessa sjuka renhonor följa med de övriga antingen de vilja eller inte. 

Visst måste man medge att det verkar upprörande. Man har skyllt på att renarna inte kunnat 

hållas under bevakning under vårens lopp och därför har man nödgats att lämna dem åt sitt 

öde. Det hela förefaller en hel del mystiskt. Varför skulle dessa just nu vikit från sina 

traditioner?”
150

 Sedan fortsätter författaren: ” Det ligger väl närmast till hands antaga att det är 

bekvämlighetsskäl som varit orsaken till malören. Att lapparna övergått till det mest bekväma, 

kan väl inte bortresoneras. Man har upprepade gånger sett huru körrenar transporterats till 

Gällivare medelst lastbilar. […] Då man nu för bekvämlighetsskäl skjutsar körrenar i bil så är 

det ju inte svårt att förklara varför stora massor av samma orsak lämnas utan vård och avgjort 

komma dessa kvarblivna renar att åstadkomma många svårigheter för jordbrukare kommande 

sommar.”
151

 ”De är ju inte att undra på om missförhållandena mellan den jordbrukande 

befolkningen och lapparna blir allt mer skärpt något som ibland urartar till olagligheter och 

dårskaper. Hela felet är, att renarna äro för många och vårdarna för få. Otvivelaktigt hade 

även lapparna själva bästa ekonomiska vinst om dessa inte hade flera renar än att de kunde 

hålla sina hjordar under rationell uppsikt. Som det nu är, är en ändring i detta avseende av 

nöden påkallad.”
152

 Skribenten anlägger det stereotypa beteendet lat till samen. Skribenten 
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står på de bofastas sida och för den dolda argumentationen att renarna lämnats av samerna 

med flit för att de inte orkar med många renar. Samerna får rollen som den late aktören. De 

bofasta blir offren och aktörer för att de försöker göra något åt det. Ingen same får uttala sig.  

Den sjätte artikeln ”Nytt om lapparna” handlar om hur den anglosachsiska världen ser på 

samerna och att tidningarna där innehåller mer eller mindre pålitliga skildringar av samernas 

liv och vanor. Tidningen The Christian Science Monitor, en stor nyhetstidning i Boston tas 

upp som exempel, att de i senaste numret målat upp en ”ganska kufisk lappbild”
153

 och 

samerna beskrivs på ett konstigt sätt ”några upplysningar om lapparna, som säkert komma att 

förvåna såväl lapparna som deras närmaste grannar”.
154

 Dessa formuleringar används för att 

visa hur världen ser på samerna. Samerna beskrivs i tidningen som ett nomadfolk som lämnar 

sina läger i november och vallfärdar söderut till stora städer som Stockholm. Där vistas de till 

början av maj då de beger sig till fjällen igen. Samerna beskrivs som ett patriarkalt samhälle 

och lite halvvilda. Ingen författare. Ståndpunkten är att utlandet är fel ute i många av de 

beskrivningar de gör om samer. Ett exempel på en bild visar vilken skribenten anser är en 

”ganska kufisk lappbild”.
155

 Samerna beskrivs som en kuriositet något som utlandet ser som 

exotiskt och spännande. Inga värdeladdade ord används i beskrivningen av samer, de 

beskriver den andra tidningens konstiga syn på samer, de ”[…] mer eller mindre vederhäftiga 

skildringar av det märkliga folkets liv och vanor.”
156

 ”Man får sålunda veta” och ”men man 

får dessutom veta” och ”Av artikeln får man emellertid den uppfattningen”
157

 blir som en 

fortsättning på tidningens ovanliga beskrivningar av samer. Hövdingar med ”en hel del 

märkliga egenskaper” att de ”[…] strövar ett halvvilt nomadfolk omkring.”
158

 i metropolerna. 

Tidningen i exemplet målar upp ett för dem stereotypiskt samisk samhälle. Materialet är 

tillspetsat som humor.  

Artikel sju ”En landsplåga” handlar om att renar trots förbud betar på vissa marker. 

Jordbrukarna i Korpikå och Lilla Lappträsk utpekas som byar som är särskilt besvärade av 

familjen Mörks renar från Lantjärv, renarna trampar ned grödor och förstör odlingar. 

Problemet med familjen Mörks renar målas upp som ett ”återkommande problem”
159

 som 
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varat i flera år. Artikeln har ingen författare. Ståndpunkten är att renarna är en ”landsplåga”
160

 

och förstör mycket och har gjort det under fler år trots att det finns ett förbud. Jordbrukarna 

tänker vidta lagliga åtgärder för att få bort renarna. En ansträngd relation mellan samer och 

bofasta målas upp: Samerna och i detta fall familjen Mörk anses som ansvariga för sina renar 

men renarna beskrivs som ”allt annat än vårdade”.
161

 I detta påstående ligger tankar om 

vanskötsel och att de med flit har lämnats i närheten av byarna. Det finns en del värdeladdade 

ord, renarna beskrivs som en ”landsplåga” och ”renplåga”.
162

 Vilket visar på hatet och 

irritationen som de bofasta har mot ”De andra” och renarna. Jordbrukarna är ”särskilt 

besvärade av Mörks renar.”
163

 Renarna blir det stora problemet och indirekt samerna vilket 

leder till mer irritation och vi och dem tänk. Jordbrukarna har ”naturligtvis tröttnat på 

renplågan”.
164

 Valet av ordet ”naturligtvis” visar på ett medhåll från tidningens sida och att de 

bofasta kommer att göra allt för att få bort renarna. Offer är jordbrukarna. Aktörer är familjen 

Mörk som låtit renarna hållas där. Inga samer får uttala sig. 

Artikel åtta ”Renfrågan diskuteras: I Haparanda av finska och svenska sakkunniga: 

förhandlingarna präglas av den största hjärtlighet”, artikeln är skriven av TT. Artikeln handlar 

om konventionen mellan Sverige och Finland från 1927 och dess efterföljder. Artikeln räknar 

upp vilka som var med och ingen same var närvarande. Förhandlingarna sades präglas av 

”största hjärtlighet.”
165

 Ingen klar ståndpunkt finns, utan bara att ett sammanträde skett och att 

det troligen ska leda till något bra. Positivt värdeladdade ord finns i beskrivningen av 

sammanträdet: ”förhandlingarna präglades av den största hjärtlighet och allvarlig strävan till 

samförstånd[…] ”.
166

 Ingen same får uttala sig.  

Notiserna från Norrbotten-Kuriren, 1930 rör till stor del renar som skadat mark eller glömts 

bort.  

Jämförelser 

I NSD var det en artikel av varje sort, den första artikeln var negativt laddad mot samerna, den 

andra var neutral och den sista artikeln var positiv för samerna. I Norrbotten-Kuriren är nio 

texter av fjorton negativt inriktade mot samer och handlar om kvarglömda renar, 
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skadegörelser på marker och utkonkurreringen av jordbruket. Det verkar som om 

jordbrukarna vänt sig mer och mer till tidningen för att uttrycka sin irritation över strövande 

renar. Kanske var det som Lundmark beskriver det i sin bok Lappen är ombytlig, ostadig och 

obekväm att tanken om olika kulturnivåer existerade fortfarande och detta ledde till olika 

värdeladdade uttryck och avundsjuka. Nomader sågs som lägre stående än jordbrukare och då 

oroligare, svagare och då trycktes undan av jordbrukarna en högre stående kultur och ras.
167

 

Men här var det tvärtom. Andrea Amft beskriver att 1928 års lagstiftning missgynnade 

samerna men även indirekt jordbrukarna och det skapade en nedlåtande stämning i 

samhället.
168

 Tidningarna gav då mer plats åt samernas motpart jordbrukarna eftersom de ville 

ha mer rättigheter. I de två artiklarna som följer tas de grövsta påhoppen upp som visar 

dikotomin mellan samer och bofasta. Båda artiklarna har publicerats i Norrbotten-Kuriren. 

Artikeln ”En landsplåga”, som propagerar mot samerna och en speciell familj, de tycker att de 

inte vårdar renarna och jordbrukarna har tröttnat. I artikeln ”De bofasta och lapparna” 

kommer ännu mer renhat och samehat fram, författaren E.N. går hårt mot samerna och deras 

renar, hen resonerar kring varför renarna håller sig kvar på låglandet, hen pekar ut samerna 

som lata och att de av bekvämlighetsskäl låter renarna stanna kvar. E.N. lyfter fram att det är 

väl inte konstigt att det blir lite oroligheter mellan den jordbrukande befolkningen och 

samerna och att det kommer fortsätta och troligen urarta till olagligheter.  

NSD:s och Norrbotten-Kurirens texter, handlar till stor del om konflikter eller att föregå 

konflikter. Det överensstämmer med Adam Öhmans resultat i sin masteruppsats ”Den 

inhemska andra”, han såg under båda sina undersökningsår 1970 och 2010 att de största 

ämnena är konflikter och problem som till en stor del är kopplade till renskötseln.
169

 Dessa 

konflikter rörande renskötseln finns i flera artiklar från detta nedslag. Ofta konflikter mellan 

samer och bofasta, som i artikeln ”Renarnas skadegörelse i Gellivare” i Norrländska 

Socialdemokraten. I denna artikel finns flertalet värdeladdade ord, det beskrivs att samerna 

har för stor frihet, att renarnas skador gör jordbrukarna inte kan idka kreatursskötsel. Det som 

hemmansägarna propagerar för är att staten styr och förstör relationen mellan samer och 

bofasta och att staten favoriserar samerna och att ändringar i lagen bör göras, renägarna blir 

betalningsskyldiga för det deras renar skadat. Norrbotten-Kurirens artikel ”Renskötseln och 

jordbruket” har samma utgångspunkt som NSD:s ”Renarnas skadegörelse i Gellivare”. 

Grapenson vill ge mer stöd till jordbrukarna, att näringarna behöver varandra men att 
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politiken glömmer jordbrukarna, det finns en risk att näringarna tar ut varandra. Staten skapar 

dikotomierna med sina lagar. Det blir som en stridighet mellan samer och jordbrukare, för 

jordbrukarna behöver mer hjälp enligt Grapenson. Det finns en tydlig dikotomi mellan 

jordbrukare och renskötare, denna dikotomi syns tydligt i de exempel som presenterats ovan. 

Samerna och de bofasta blir som motparter, de vill samsas och ta hjälp av varandra men staten 

försvårar det och då utvecklas en vi mot dem relation där avundsjuka och missunnsamhet styr.  

Båda tidningarna börjar nu gå mot ett mer jordbruksinriktat klimat. Men som Brit Uppman 

beskriver det i sin avhandling ”Samhället och samerna” har det länge funnits konflikter 

mellan nybyggare och samer.
170

 Hon beskriver att samerna går från att målas upp som 

vidskepliga och osedliga till lata eller spritmissbrukare.
171

 Det var enligt henne rädslan för det 

okända och trolldomen som samerna sades besitta som gjorde dem till ”De andra”.
172

 De här 

konflikterna verkar synas mer nu i detta material rädslan, för det lata och okända folket och 

negativt värdeladdade ord används i större utsträckning än tidigare år. Öhman beskriver i sin 

masteruppsats att i de artiklarna han undersökt finns ett flertal försök till att skapa skillnader 

mellan ”de” samerna och ”vi” svenskarna. Det är skillnad på om och hur samer framställs, 

samer får ej på egen hand agera i artiklarna utan är ofta en kontrast till svensken och benämns 

ofta negativt.
173

 Detta syns också i denna uppsats 1930 års artiklar men samerna får ibland ta 

plats och agera. Både NSD och Norrbotten-Kuriren har fler artiklar som visar på renarnas 

skadegörelse och jordbrukarnas förtret. Men Norrbotten-Kuriren har ändå kvar deras vi 

känsla i vissa artiklar, då det riktigt hettar till är det inte tidningens ord i sig utan skrivelser 

inskickade av jordbrukare, Grapenson eller E.N. I artikeln om renbeteslagen får de två 

samerna uttala sig som är med i målet, hela den artikeln har en dold argumentation som visar 

på att, gällande samer, vet inte staten vad den gör.  

Detta visar på en sorts paradox, samerna tycker inte att staten vet vad den gör angående 

renlagstiftningen, jordbrukarna är arga på samerna och deras lagar och staten glömmer 

jordbrukarna och för fram lagar åt samerna, lagar som inte förankrats hos folket.
174

 

NSD behåller ett mer myndighetsperspektiv och ger inte samerna stor plats, utan 

myndigheterna tar mest plats. NSD:s artikelbestånd består av två texter rörande lagstiftning 

och två redogörelser för skadegörelse. Norrbotten-Kuriren går lite bort från den här vi känslan 
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och låter jordbrukarna också ta plats och uttrycka sig, åsikter som inte gynnar samerna. I 

NSD:s första artikel finns en tydlig dikotomi mellan vi och dem, dem är samerna som förstör 

och har för stor frihet, vi är dem som får leva i fattigdom och nöd. Alla artiklar i båda 

tidningarna rör renägande samer. Inga kvinnor får komma till tals. 

Sammanfattande diskussion 
Det vi kan se är att det skett förändringar i hur samer gestaltas under 1920-talet. Ämnena har 

ändrats under åren men de båda tidningarna följs åt ämnesmässigt. Vid nedslaget 1920 var 

ämnet nomadskolorna, vid nedslaget 1925 var renantalet och renskötseln överlag de största 

ämnena och vid nedslaget 1930 rörde artikelämnet till stor del skadegörelse gjord av samernas 

renar. NSD har under hela perioden haft ett myndighetsperspektiv, de skrev inte mycket om 

samer och om de gjorde det var det ofta myndigheter och personer från myndigheter som fick 

komma till tals. Just att myndigheterna i större utsträckning får komma till tals påtalar också 

Jeff Nordmark i sin uppsats ”Den kulturbärande kämpen”, inga samer får komma till tals utan 

myndigheterna talar i deras ställe.
175

 Norrbotten-Kuriren, har svängt lite i sin gestaltning av 

samer. De började med att vid nedslag 1920 ha ett svagt vi tilltal i vissa artiklar vi tilltalet 

hade sin kulmen vid nedslaget 1925, i vissa artiklar var de ”våra” samer, de skulle ha 

rättigheter osv. men de var inte helt med i viet de var bara en grupp i samhället. De var inte 

jämställda med de bofasta. År 1930 går Norrbotten-Kuriren ifrån vi känslan och låter mycket 

kritiska röster mot samerna ta plats. Uppman beskriver i sin avhandling att socialdemokrater 

och liberaler var för samerättigheter år 1917 men att de konservativa ville bevara 

nomadkulturen intakt.
176

 Detta avspeglar sig inte på dessa tidningars gestaltning utan här är 

det nästan tvärtom, att Norrbotten-Kuriren som är konservativ vill ha mer samerättigheter och 

låter samer och samepositiva talare ta plats i tidningen medan NSD som var socialdemokratisk 

inte uttalar sig på samma sätt utan använder sig av myndigheternas jargong och centrerar sina 

artiklar kring myndigheternas beslut. Kanske har detta att göra med att NSD under den tiden 

var en mindre tidning än Norrbotten-Kuriren som var etablerad i länet och var större vad 

gäller upplaga och ekonomi.  

Det nedslaget som bestod av mest negativ samegestaltning var år 1930 då stor vikt lades vid 

skadegörelser gjord av deras renar. Det mest positiva året var 1925 för då var samerna en liten 

del av viet och det streds mer för deras rättigheter än i andra nedslag. Stereotypa 

beskrivningar finns i nedslaget 1930 då samer målas upp som lata för att de överger renar med 
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flit. Alla artiklar i alla nedslag rör renägande samer, inga skogssamer nämns. Troligen är det 

som Lundmark beskriver det att, en riktig same under 1920-talet ansågs vara en fjällsame som 

nomadiserar och bor i kåta.
177

 Inga kvinnor får komma till tals i någon artikel. I Amfts 

avhandling finns en trolig förklaring till varför kvinnor inte uttalade sig då de var same. En 

samisk kvinna kan inte agera politisk utifrån sin position som same samtidigt som hon agerar 

utifrån sin position som kvinna. Om hon gör detta kan hon bli ut marginaliserad. Kvinnliga 

samer måste underordna sig själva som kvinnor för att kunna vara ”riktiga” samer. Detta 

innebär att de bidrar till sin egen marginalisering och hjälper till att upprätthålla sin 

underordnade position i det samiska samhället.
178

 Dikotomin mellan vi och dem syns tydligast 

i 1930 års artiklar från de båda tidningarna men det finns nyanser av postkolonialateorier i alla 

nedslag såsom i NSD:s artiklar från nedslaget 1920, då samerna blir negativt beskrivna. 

Samernas identitet skapas som Said beskriver det i kontrast till de icke samiska svenskarna 

identitet där de icke samiska har en högre status och mer makt och därför kan marginalisera 

de svagare samerna genom att belägga dem med dåliga egenskaper och styra över deras 

leverne. En dikotomi mellan de överlägsna myndigheterna och de svaga samerna skapas, allt 

för att myndigheterna ville rättfärdiga sig själva.
179

 De icke samiska svenskarna skapade 

samernas identitet genom lagar och förordningar, samerna var allt det som de icke samiska 

svenskarna var. Kategoriseringen av samer i en lägre kulturnivå finns det avtryck av i alla 

nedslag, samerna beskrivs som lata och sämre än de andra icke samiska svenskarna. 

Majoriteten av artiklarna är konflikt- och probleminriktade, inte många rakt igenom positiva 

nyheter om samer publiceras. Det enda som kan räknas som positiva nyheter är när nya broar 

ska byggas för att underlätta för samerna i deras flyttning av renarna. Detta artikelmaterial 

skiljer sig från nutida undersökningar om samegestaltning där sociala frågor som främst rör 

samernas rättigheter och diskriminering är en stor del av artikelmaterialet.
180

 Detta är en 

naturlig skillnad då det gavs mer plats åt negativ samegestaltning under 1920-talet. Det låg i 

tiden att använda kulturnivåer och rasbiologi, i nutid är samer en del av samhället och har 

erkänts som en av fem nationella minoriteter. 

Subjektspositionen för samer under 1920-talet var enligt denna undersökning mycket 

begränsad, samen blev kategoriserad i ett fack, ett fack där de beläggdes med munkavle, de 

blir talade om men får inte närvara, samekvinnor får inte vara med överhuvudtaget. Om samer 

uttalade sig och det kommer ut så fick de vara beredd att bli kritiserade. Jordbrukarna ser 
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deras renar och göromål före dem som medmänniskor. Politiken invirade dem i konventioner 

och lagar som de måste följa trots att de gjort annorlunda i flera år. De får inte bestämma sin 

egen identitet det gör staten åt dem. Renar får de inte ha om de väljer att överge kåtan. De ska 

inte få ha det för bekvämt eller förvekas. De får inte bestämma själva om de får flytta sina 

renar till andra marker de måste ta hänsyn till ett folk som kolonialiserat deras mark, till dem 

som ser dem som ”De andra”, de lata, det sämre utvecklade folket.  

Enligt tidningarna skulle de uppträda som en passiv undertryckt motpart som inte uttalade sig 

utan bara följde med och rättade sig efter myndigheternas beslut. Svaret på min frågeställning 

är ja, det fanns skillnader tidningarna emellan, samer gestaltades på olika sätt under tiden, 

”lapp-skall-vara-lapp-politiken” lyste igenom ibland och visade de icke samiskas syn på 

samerna. Ania Loomba framhöll att postkoloniala studier skulle ske på en lokal nivå och att 

det kan finnas skillnader i hur ”De andra” gestaltas i olika geografiska områden. Att teorierna 

om ”De andra” inte ska generaliseras. Denna studie visar på att lokala nyanser i gestaltningen 

av samer ”De andra” finns. NSD lade stor vikt vid myndigheternas beslut och de lät inte 

samerna själva uttala sig. Norrbotten-Kuriren låter samerna vara en del av viet om de 

underordnar sig, de är närvarande men hela tiden i periferin av den icke samiska gruppen. 

Norrbotten-Kuriren skrev fler artiklar om samer och gav samer och samepositiva talare plats i 

tidningen, det som skiljer Norrbotten-Kuriren från NSD är att de under 1920-talet var den 

tidning som var mest etablerade i länet och hade en större upplaga och ekonomi. Visst har 

Loombas teori en poäng, gestaltningen av ”De andra” skiljer sig åt, inte bara mellan olika 

geografiska platser utan också inom geografiska platser som Norrbottens län. 
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Bilaga 1 

Analysschema 
Helheten: 

Vad påstås i texten? 

Vilket/vilka ämne/ämnen tar texten upp? 

Har texten någon författare? Vilken ståndpunkt intar författaren? 

Hur beskrivs samer och bofasta i förhållande till varandra? 

Gestaltning: 

Används värdeladdade ord i beskrivningen av samer och bofasta? Vilka värdeladdade ord 

förekommer? 

Finns några uttalade stereotyper i texten? 

Är materialet tillspetsad till någons fördel? Tillspetsning: en viss vinkel läggs till på händelsen. 

Tillskrivs samerna och/eller de bofasta med vissa adjektiv eller egenskaper och vad sägs om deras 

handlingar? 

Förekommer några retoriska strategier som t.ex. sarkasm eller annan negativ gestaltning? 

Finns det några dolda argumenteringar, färdiga slutsatser eller ges det plats åt tolkningar? 

Finns tendenser till värderingar i anföringsord eller yttrande verb ex. antyder, enligt osv? 

Målas någon av de inblandade upp som aktör eller offer? 

Huvudroll och biroll: 

Får samerna själva uttala sig? Om inte vem talar i deras ställe? 

Vilka andra än samer nämns i texten? 

 Hur ser relationen ut mellan samerna och de andra som nämns? 
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Vilken sorts same framställs i texten? Får kvinnor ta plats? 

Vilka får ta plats i texten? Kvinnor eller män? 

Övergripande frågor: 

Hur var politiken mot gruppen och har den politiska inställningen förändrats? 

Vilket handlingsutrymme innebar subjektspositionen same i 1920-talets Sverige? 

Hur var det meningen att samer skulle vara och uppträda enligt tidningarna? 

 

Bilaga 2  

Artikelförteckning 

1 maj-30 juni 1920 

NSD 

”Svårt att vara präst i lappmarken klagomål över befolkningens tidsbegrepp” 17 juni s. 

1 

Komplettering Norrskensflamman 

”Storartade planer för den svenska finnmarkens uppryckning och försvenskning” 4 maj 

s. 4. 

”Nomadskoleväsendet inom länet” (notis) 11 maj s. 2. 

”Kolonisationen i översta Norrland” (notis) 17 maj s. 3 

”Kolonisationen i Arvidsjaur socken” (notis) 17 maj s. 3. 

 

Norrbotten-Kuriren 

”Nomadlärarna” (notis) 1 maj s. 3 

”Ett hemskt blodsdåd i finska lappmarken” (notis) 4 maj s. 3. 

”Kolonisationen” (notis) 4 maj s. 5 

”Nomadskoleväsendet inom länet” (notis) 10 maj s. 3 

”Renräkning i Norrbotten i vinter” (notis) 14 maj s.2.  

”I Karesuando” (notis) 19 maj s. 2 

”Lapparna hugga för sig för mycket” 19 maj s. 4 

”Sammanträde i lappmarkssocknarna inför landshövdingen” (notis) 8 juni s. 2. 

”Sammanträde inför lappkommitté” (notis) 8 juni s. 2. 
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”De lapska studierna blir dyra” (notis) 9 juni s. 6 

”Lappfolkskola i Jukkasjärvi” (notis) 16 juni s. 2. 

1 maj-30 juni 1925 

NSD 

”Lagförslaget rörande renarna” (notis) 1 maj s. 1 
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”Svensk-finska konventionen om renar” (notis) 13 maj s. 1 

”Propositionen om renatalet” 13 maj s. 3 
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”Lappfogdarna” (notis) 28 juni s. 2 

”Nomadskolorna” (notis) 28 juni s.2. 

 

Norrbotten-Kuriren 

”Renkonventionen Sverige Finland” (notis) 1 maj s. 4 

”Lapparnas skatt och fattigvård” 1 maj s. 5 

”Bofastas rätt till reninnehav en utredning av kyrkoherde Grapenson” 7 maj s. 3 

”Renantalet i Norrbotten: proposition om minskning avlämnad i lördags” 11 maj s. 3 

”Renbeteskonventionen förelagt svensk riksdag för godkännande” (notis) 13 maj s. 4 

”Minskningen av renantalet: H. Grapenson framhåller renskötselns betydelse: ingen 

överhängande fara för att renantalet ska bli för stort” 13 maj s. 5 

”Flyttlapparna och renbetet” (notis) 15 maj s. 5 

”En lapp om renstammens reducering” 19 maj s. 6 

” De svenska renarna i Norge” (notis) 3 juni s. 2 

 ”Lapparnas renbete i Norge renantalet för stort” (notis) 3 juni s. 4 

”De svenska renarna i Norge” (notis) 13 juni s. 2 

”Biträde åt lappfogdarna” (notis) 15 juni s. 2 
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1 maj-30 juni 1930 

NSD 

”Renarnas skadegörelse i Gellivare” 5 maj s. 6 

”Lappfrågan föremål för ny utredning” 8 maj s. 1 

”Broar för renarna” 10 maj s. 2 

”Fjällrenarnas skadegörelser” (notis) 15 maj s. 2 

 

Norrbotten-Kuriren 

”Hur skall renbeteslagen tolkas?” 5 maj s. 3  

”Kvarglömda renar” (notis) 5 maj s. 4  

”Renarna stanna i skogen” (notis) 5 maj s. 7 

”Renbetesfrågan skall utredas?” 8 maj s. 5 

”Renvaktningen underlättas av broar” 9 maj s. 3 

”Renskötseln och jordbruket” 12 maj s. 4 

”Fisket får delas med lapparna” (notis) 12 maj s. 6 

”De bofasta och lapparna” 13 maj s. 7 

”Svenska renar åter från Finland” (notis) 15 maj s. 6 

”Nytt om lapparna” 19 maj s. 4 

”En landsplåga” 20 maj s. 4 

”En ren som fastnat” (notis) 4 juni s. 3 

”Renfrågan diskuteras: I Haparanda av finska och svenska sakkunniga” 7 juni s. 5 

”Fjällrenarna” (notis) 10 juni s. 7 

”Fjällrenar i skogarna” (notis) 25 juni s. 7 

 

NSD= 15 artiklar + fyra kompletterande artiklar från Norrskensflamman. 

Norrbotten-Kuriren= 41 artiklar  

Summa summarum= 59 artiklar. 
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