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Inledning 
 

I utkanten av Arvidsjaur bredvid en gammal kyrka finns en samling timmerkåtor och trästugor 

som tillsammans har fått namnet ”Lappstan”. Den är idag märkt som ett byggnadsminne och 

de samiska kyrkkåtorna används fortfarande. Det råder stor uppskattning över detta 

kulturminne, men den bevarade träbyns själva existens har en berättelse som sträcker sig ut 

över den arkitektur och byggnadskonst som den ofta hyllas för. I virket finns också kamp om 

överlevnad och självhävdelse. En aktivism och tro på samisk kultur och identitet som 

människor har behövt kämpa för. Hon som idag anses vara den som i huvudsak räddade 

Lappstan hette Karin Stenberg.  
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Stenberg var lärarinna och var skarpt förknippad med skogssamernas sak i Arvidsjaur. Hon 

drev många politiska frågor vilka samlas i hennes bok Dat läh mijen situd ! : Det är vår vilja : 

en vädjan till den svenska nationen från samefolket. En politisk stridstext som sprudlar av 

både analys och politiska lösningar. Den gavs ut 1920 med professionell hjälp av författaren 

Valdemar Lindholm, men idéerna är helt och hållet Stenbergs.  

Boken är utmanande, ironisk, informerad men framför allt, vad jag skulle kalla, anti-kolonial. 

Stenberg har inga kända kopplingar till ett större anti-kolonialt sammanhang, det vill säga att 

hon har förmodligen inte läst verk från Du Bois och den pan-afrikanska rörelsen. Trots detta 

finns det många positioner och beskrivningar som rimmar väl med den internationella post-

koloniala traditionens sätt att beskriva förtryck och självuppfattning. Det ter sig därför 

nödvändigt att undersöka denna bok i detta sammanhang för att vidga förståelsen av hur både 

Sverige och Sápmi kan tolkas utifrån post-koloniala teorier.  

Forskningsläget 
 

Det finns mycket forskning om samerna, men majoriteten av informationen är historiskt sett 

från ett svenskt perspektiv som inte porträtterar de egentliga komplexiteter och nyanser som 

finns hos olika samiska folk. Det har dock länge funnits mindre strömningar som har berättat 

om upplevelser och fakta inifrån, Israel Ruong är ett bra exempel på någon som försöker 

beskriva det samiska livet och traditionerna inifrån med en medvetenhet för och motstånd mot 

koloniala strukturer. Det nutida forskningsläget är mycket tvärvetenskapligt och studierna 

sträcker sig från musikvetenskap till nationalhistoria, sociologi och allt däremellan. Ett 

intresse för Sverige som en koloniserande nation har växt och sträcker sig från New Sweden i 

Delaware till Karibien, Norrland och även Baltikum. 1 Vaartoe, centrum för samisk forskning 

i Umeå, har visat en vilja att internationalisera den samiska upplevelsen och koppla den till 

andra urbefolkningars strävanden med samarbeten med till exempel Botswana. 2 Kring mitt 

specifika källmaterial, alltså Karin Stenbergs bok, finns det inga djupgående analyser, bara 

kortfattade summeringar och upplysningar om dess existens.  

Syfte 
 

                                                 
1 Fur, Introduktion till Scandinavian colonialism and the rise of modernity: small time agents in a global arena, 

(2013), s 24 
2 http://www.vaartoe.umu.se/forskning/publikationer/ Umeå Universitet Hämtad 2017-01-02 

http://www.vaartoe.umu.se/forskning/publikationer/
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Syftet med denna uppsats är att undersöka Karin Stenbergs bok Dat läh mijen situd som en 

anti-kolonial skrift. Viljan är att undersöka hur Stenberg beskriver hur det är att vara same och 

hur idéer om upplysning och utveckling fungerar i samklang med att bevara samisk etnicitet. 

Vidare undersöks hur boken fungerar som en motståndshandling mot svenska storsamhället 

och, i koppling till ett sådant motstånd, vilken historieskrivning som används för att utmana 

rådande verklighetsbeskrivningar och således skapa en plattform för att hävda det samiska 

utifrån dess egna villkor.  

Viljan är även att i analysen placera boken i ett internationellt perspektiv för att undersöka 

Sveriges roll i en koloniserande västvärld och hur de svenska respektive samiska identiteterna 

har format varandra.  

Frågeställningar  

Hur beskriver Stenberg upplevelsen av ”samiskhet” utifrån ett politiskt perspektiv, alltså hur 

det samiska som politiskt subjekt (och objekt) upplevs? 

Vad är upplysningen för Stenberg och vilken roll spelar den för ”det samiska”? 

Hur passar boken in i en internationell post-kolonial kontext, framförallt i relation till William 

Edward Burghardt Du Bois? 

Hur används bokens språk och argumentationsteknik för att framhäva Stenbergs agenda? 

Teori   
 

Många olika teorier och tänkare kommer behandlas i denna uppsats. Det kommer av 

nödvändighet vara sporadiskt och till sin början möjligtvis osammanhängande. Detta är en 

direkt konsekvens av källmaterialets spröt som tar kontakt med en uppsjö av ämnen och 

analyser.  

Därför ska också detta teoriavsnitt fatta sig kort. Teorierna ska här till stor del enbart 

presenteras översiktligt för att sedan broderas ut när de operationaliseras. Teorierna i sig 

förklaras genom att källmaterialet förklaras.  

Uppsatsen teoretiska hörnstenar kan sägas vara Georg Wilhelm Friedrich Hegel på grund av 

hans mycket användbara herre-slav dialektik samt historiefilosofi som har inspirerat Du Bois 

och vars spår också lämnats hos källmaterialets författare Karin Stenberg. Hegel själv samt 
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tolkare av honom ger denna uppsats flera nyttiga perspektiv. Dels fungerar den hegelianska 

metafysiken som en sorts representant för upplysningen och den västerländska människans 

behärskning av naturen samtidigt som dess dialektik också ger verktygen för att kanske 

överkomma den objektifiering av naturen som den innebär. Dualiteten mellan andlighet och 

materialitet är viktig, Hegel används som en utgångspunkt men inte som en auktoritativ röst.  

Ania Loomba på grund av bredden i hennes bok Kolonialism/Post-Kolonialism som 

möjliggör en god kartläggning av ämnet. Slutligen en i svenska sammanhang relativt okänd, 

men för denna uppsats betydelsefull tänkare, den afro-amerikanska marxisten W.E.B. Du 

Bois. Av pedagogiska skäl är det bäst att här introducera nyckelbegrepp i hans anti-koloniala 

tänkande.  

Du Bois introducerar ett par viktiga begrepp som underlättar vår förståelse av hur det är att 

vara en etnisk minoritet fenomenologiskt men även hur maktordningen som producerar denna 

minoritet fungerar. The Veil, eller slöjan som är den översättning som hädanefter används, är 

ett koncept vars syfte är att begreppsliggöra upplevelsen av en osynlig vägg, en slöja, som går 

mellan dominerande och underordnade grupper. Det finns ett målande exempel i filmen 

Sagan om de två tornen som av en händelse kan användas som en pedagogisk metafor. De två 

hjältarna Frodo och Sam har tagit sig nära ondskans rike Mordor, närmare bestämt till Svarta 

porten. De ramlar ner för backen de spejar ifrån och måste snabbt dra sina magiska mantlar 

över sig. Dessa mantlar gör att de ser ut som en vanlig sten som ligger på backen, ett dött 

objekt. Vakter undersöker skeptiskt det stenras hoberna har utlöst men inser snabbt att det 

bara är en sten där, inget som utmanar. Det målande i detta exempel är hur synlig just slöjan 

och dess funktion blir. För den dominerande gruppen är slöjan helt osynlig, de ser endast ett 

objekt. Men under slöjan tisslas och tasslas det. Där finns det mänskliga tänkande subjekt som 

döljer sig under objektets illusion. De underordnade vet att de inte är objekt och ser således 

den dominerande gruppen i vetskap om att rasismens slöja hänger mellan dem, men för de 

dominerande är själva föreställningen om subjekt i objekt, hober under ”stenen” fullkomligt 

barock. Applicerar vi denna teori på uppsatsen i helhet blir undersökningen av en bok som 

uppkommit ”under slöjan” ett sätt att se på svenskhet från ett nytt, kanske mer avslöjande, 

perspektiv.  

Vidare är Du Bois kanske mest citerade uttryck ”double-conciousness” än viktigare att 

använda då det beskriver en splittring i identitet, i hans fall av att vara både amerikansk och 

svart, två identiteter som inte går ihop. Detta skapar förvirring och tvivel, vilket utifrån Du 
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Bois hegelianska skolning kan tolkas som en dialektik som måste syntetiseras. Svart och 

amerikan är bara en historisk motsättning, den kan överkommas och bli fullkomlig.  

Avslutningsvis finns det en viss problematik kring en gräns som ofta finns mellan olika post-

koloniala idétraditioner och det gäller förtroendet för upplysningstanken. Både Du Bois och 

Hegel (som inte är självutnämnt post-kolonial men vars modeller används i ett sådant syfte) 

tror på upplysning i någon mån medans Loomba och Tuhiwai Smith generellt kan sägas vara 

kritiska till hela konceptet.  

Detta kommer visa sig vara en av de stora frågorna denna uppsats tar itu med varför en 

kristallklar definition kring begreppet upplysning inte här kan ges. Vad upplysningen är i 

materiella och andliga termer är en central frågeställning för källmaterialet och denna uppsats. 

Vad som kan sägas är att fokus läggs på den västerländska upplysningen och dess 

universalistiska anspråk. Genom en idéhistorisk undersökning av dess anhängares kanske 

ettrigaste kritiker bearbetas denna fråga.  

Metod 
 

Det finns metodologiskt sett många möjliga klavertramp en kan falla i när det gäller 

polemiska ämnen såsom post-kolonialism. De grundar sig i ett personligt stockholmscentrerat 

perspektiv, hur forskningsfältet kring samer ser ut och historiska kontexter. Historiskt har 

väldigt många undersökningar gått ut på att undersöka synen på eller försökt fastställa ”fakta” 

om samer från ett utanför perspektiv. En resenär eller vetenskapsman har åkt för att skapa 

objektiva utsagor om samer som folk. Detta har lett till skadliga projektioner som inte 

överensstämmer med en våldsamt mer komplex verklighet men som ändock har behandlats 

som fakta. Utifrån detta är det viktigt att uppriktigt lyfta upp och lyssna på röster ”underifrån” 

alltså att lyssna på Stenberg och att ta henne på allvar. 

Det är viktigt att lyssna på samiska röster och på allvar försöka förstå ”det samiska” (om det 

nu finns) på dess egna villkor. Därför formges uppsatsen utifrån en analys av en självständig 

samisk yttring som källmaterial samt andra samiska, svenska och utländska forskares tankar 

och åsikter.  

En betydande del i uppsatsen är som sades i teoridelen en internationell aspekt. Många teorier 

hos Stenberg prövas i denna uppsats. Tanken är dialektisk då ambitionen är att placera 

Stenbergs till stor del bortglömda text i ett större sammanhang, i huvudsak i interaktion med 
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Du Bois, vilket skall kasta ljus på hur den svenska koloniala processen fungerar med andra 

dito.  Genom att jämföra och söka större kontexter kan idéhistoriska kopplingar skapas.  

Angående begreppsanvändning: Språkbruket i boken är självfallet historiskt bundet och både 

orden same och lapp används. I denna uppsats kommer jag i egen analys använda ordet same 

men i citat och hänvisningar till specifika passager kan ordet lapp användas för att vara 

historisk uppriktig med källmaterialet och den historiska kontexten.  

Som visades i sektionen om forskningsläget finns det problem med sekundärlitteratur som ska 

informera om samisk identitet, historiskt klimat eller liknande eftersom den ofta är skriven 

med en svensk maktstruktur i ryggen utan större hänsyn för samiska röster i sig. Med tanke på 

detta blir tidsaspekten ett möjligt bekymmer. Kan en undersökning om samisk identitet 2008 

säga något om samma folks identitet på 1920-talet utan att för den delen inte projicera en 

historia om statisk historielöshet hos samerna? Anakronistisk källanvändning kommer ske 

sparsmakat och med noga eftertanke. I de flesta fall används nyare undersökningar för att 

förtydliga och nyansera, inte som definitiv fakta. ”Anakronistisk” källhänvisning kommer för 

det mesta inte ske, nutida böcker används för det mesta som historiska källor och inte kvitton 

på hur samer ”egentligen är”. 

Vidare är det inte i denna undersöknings syfte nödvändigt att försöka måla upp en historiskt 

korrekt och fullkomlig bild av hur relationerna mellan svenskar och samer, skogssamer och 

fjällsamer såg ut. Självklart skall inga falskheter spridas men då det så mycket handlar om en 

textanalys av Stenberg själv blir de materiella förhållandena ej lika viktiga som teoretiska 

resonemang. Analysen fokuserar på de konfliktlinjer som målas upp och vad dessa målningar 

har för funktion. Detta innebär att denna analys av Dat läh mijen situd inte innebär upprättelse 

genom verifikation av de skeenden som återges, utan vad denna representation av 

verkligheten vill säga i sig. Källmaterialet i första hand. 

Historisk kontext – breda penseldrag 
 

Svaret på frågan: är Sverige en kolonial nation? har historiskt sett genomgått många 

förändringar. 1937 lyftes ett mindre frågetecken angående den rådande storhetskänslan kring 

Sverige som stolt aktör bland de andra västerländska imperierna. Detta frågetecken blev dock 

snabbt bemött av många utropstecken som bestämt hävdade Sveriges koloniala förträfflighet.3 

                                                 
3 Fur, s 17 



7 

 

En liknande syn demonstreras under 1938 och 1948 års firande av New Sweden i Delaware 

där svenska nybyggare hyllades för att sprida civilisation till den nya världen, ett arv som 

dessa ceremonier underströk och sökte bygga vidare på in i framtiden. 4 Under efterkrigstiden 

började det dock uppstå en vändning där vissa föredrog kritik och fredlig distans från de 

aggressiva stormakterna istället för den tidigare stormaktsretoriken. 5  

Sverige har varit inblandat i globala koloniala processer på global och nationell nivå även om 

historieskrivningen kring detta faktum bevisligen är omtvistad. 6 I denna uppsats tolkas 

kolonialism och imperialism i bredare termer än som systematisk slavhandel och folkmord, 

utan kolonial imperialism ses som en kulturell maskin som driver sin expansion genom 

upplysningens och modernitetens ideal. 7 Dessa skapar en världsbild av civilisation och det 

”upptäckta” i kontrast mot det primitiva och oupptäckta vilket gör att kolonierna blir en sorts 

negativt utrymme där upplysningens ljus kan och måste fylla mörkret. Själva den 

västerländska historieskrivningen är ett i grunden modernistiskt projekt som har utvecklats 

samtidigt som imperialistiska idéer om Den Andre. Det är en del av det imperialistiska 

projektet att forska på och därigenom objektifiera urbefolkning.8 Forskningen i sig har varit 

ett påtagligt maktmedel då den har varit kopplat till en större politisk imperialistisk rörelse. 

Denna forskning har i sin tur använts för att dra en gräns mellan ett ”vi” och ”de Andra” i 

byggnationen av västvärlden i stort och den svenska nationen mer specifikt.  

Med tanke på dessa mekanismer är det viktigt att fråga oss hur samerna har fungerat som 

byggsten i ”idén” om Sverige som nationalstat. En del av nationalstatsprojektet är att anamma 

myter som stärker historieskrivningen för den statsmodell som anses önskvärd. I de 

skandinaviska länderna finns det till exempel alltid en myt om den första kristna kungen som 

offrar sig för folket (observera att det i och med kristendom innebär att nationalmyten styrs av 

den dominanta gruppen i samhället). 9 Lars Elenius menar att samerna har agerat som en 

liknande mytbildande entitet i europeisk och svensk historieforskning. De ses som en historisk 

kvarlämning, en sorts levande exempel på de nomadiska jägare den civiliserade västvärlden 

nu har tagit avstånd ifrån, en sorts kontrast som visar på samhällets framsteg och 

                                                 
4 Hjorthén, Border-crossing commemorations: entangled histories of Swedish settling in America, (2015), s 141 
5 Fur, s 21 
6 Ipsen, Fur, ‘Introduction’, Itinerario (2009), s 8 
7 Smith, Decolonizing methodologies: research and indigenous peoples (2012), s 23 
8 Smith, s 2 
9 Elenius, Nationalstat och minoritetspolitik: samer och finskspråkiga minoriteter i ett jämförande nordiskt 

perspektiv (2006), s 3-5 / 469-471 
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civilisationens utbredning. 10 Samtidigt som samerna används som en symbol för nordiskt 

samarbete och rörlighet (nomadism över nationsgränserna ska här vara den bärande 

symbolen) har samerna under flera århundraden hindrats att röra sig fritt över gränserna på 

grund av konflikter mellan just nationalstaterna. 11 Vidare fungerade byråkratiseringen av 

samerna som ett sätt att ”claima” samerna och visa på sin egna stats suveränitet genom att 

bevisa, genom skatter, att nomadiserande samer tillhörde just detta land.12 Ett sätt att förtrycka 

andra och hävda sig samtidigt, en rörelse som genom negation av den andra ökar den ena. 

Ytterligare bevis är nationalparkerna under tidigt 1900-tal där samerna sågs som en del av 

naturen och därav som objekt (Den Andra), samtidigt som assimilationistisk språkpolitik 

fördes mot dem för att slipa ner det samiska och assimilera dem in i svensk kultur.13 Samerna 

ska representera ett naturligt nordiskt folk samtidigt som de måste ingå i ett mono-kulturellt 

nationsbygge som svenskar. Resultatet kan sägas vara en dubbelhet där de trängs och inte kan 

kombinera dessa två, ett dubbelt medvetande. En låsning mellan ekonomi och politik. Apropå 

ekonomi är det nödvändigt att snabbt nämna lappskattelandet och dess användning. 

Termen lappskatteland används flitigt i uppsatsens källmaterial. Det syftar på en 

administrationsmodell som började användas på 1600-talet. Termen etablerade den 

nyttjanderätt individuella samer hade till ett avgränsat territorium en rätt som försäkrades 

genom skatt, därmed namnet. 14 Detta system blev dock inte problemfritt då den sågs som 

individuell från svenska staten men som byns kollektiva ägor från samerna själva, ett tidigt 

exempel på konflikt mellan olika organisationssystem. 15 Svensk lagstiftning var inte i 

samklang med hur människorna i sig förstod den. Detta är bara ett exempel på konflikter som 

stör författaren i centrum för denna uppsats.  

Om Karin Stenberg 
 

Karin Stenberg var en samisk kvinna som föddes utanför Arvidsjaur 1884. Hon var lärarinna 

och skogssame. Hon var till viss del självlärd i svenska men fick även hjälp av en mindre 

ambulerande skola under vintrarna. 16 Hon märkte tidigt att skogssamer, som hon 

identifierade sig som, behandlades orättvist av lagstiftning och dylikt, därför blev hon utöver 

                                                 
10 Ibid, s 472, s 474 
11 Ibid, s 475 
12 Ibid, s 475 
13 Ibid s 477 
14 Elenius, s 60 
15 Ibid, s 61 
16 M K (Karin) Stenberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=20059, Hämtad 2016-11-14 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=20059
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lärarinna också en politisk talesperson för sitt folk. 17 Hon kämpade och lyckades behålla den 

så kallade ”lappstaden” i Arvidsjaur från att förstöras i nya samhällsplaner. Hennes metod var 

signifikativ för hur hon valde att lösa problem i allmänhet, genom aktiv och konfrontativ 

dialog. I Samefolkets egen tidning beskrivs det att hon ”Med sin rappa tunga och sitt 

förtroendeingivande uppträdande, lyckades hon till sist övertyga landshövdingen om behovet 

av lappstadens bevarande”. 18 Hon besökte även riksdagsmannen Carl Lindhagen i Stockholm 

flertalet gånger där hon upplyste om samernas sak, vilket 1950 ledde till finansiering från 

Lindhagen samt ett riksdagsbeslut om att inrätta Svenska Samernas Riksförbund där Stenberg 

satt med i den första styrelsen. 19 

Utöver de realpolitiska åtagandena var hon även en frontfigur för traditionell samisk kultur. 

Hon var en skicklig samisk slöjdare och använde flitigt den samiska folkdräkten. 20 Hon var 

även skolad i traditionell samisk berättarkonst och var till exempel en av de som jojkade i 

Sveriges Radio stora jojkinsamling ”Jojk” på 1950-talet.  

Kort om bokens upplägg.  
 

Dat läh mijen situd är en informativ och provokativ text. Den är indelad i sex kapitel som 

tillsammans berör ämnen som historia, moral, lagar och regler, ekonomi och upplysningen. 

Boken är så att säga behandlad under ett möte med representanter från många olika samer 

som samlades i Arvidsjaur. Det är sålunda Stenberg som för talan, men synpunkterna är inte 

bara hennes utan delas av många i hennes sits. Denna kollaborativa aspekt bör tas i beaktning, 

eftersom detta intygar att Karin Stenberg inte är ensam med denna analys. Boken kan sägas 

vara kontroversiell i storsamhällets ögon men många samer känner bevisligen att budskapet är 

nödvändigt.  

Varje kapitel avslutas med en deklaration av vad ”Vi Sameh Vilja” där kapitlets huvudlinje 

utkristalliseras i en rad punkter vars förverkligande skulle hjälpa till att lösa problematiken 

som beskrivs.  

Boken har många provokativa element som består i att den utmanar många vedertagna 

”sanningar” kring det samiska och samernas historia. Boken försöker genom en bred kritisk 

analys och diplomatiska men tydliga lösningar skapa opinion och ställa saker till rätta. Den 

                                                 
17 Samefolkets egen tidning Nr 2 Februari 1960 Artikel: ”En märkeskvinna bland samer”, s 11-12.  
18 Ibid.  
19 M K (Karin) Stenberg, Hämtad 2016-11-14 
20 Ibid. 
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breda analysen innebär ett flerfrontsangrepp på många ämnesområden. ”Kapitel III. 

Vilkendera nationen står i skuld?” Tar i huvudsak upp ekonomiska rapporter och försöker 

”göra upp ”debet och kredit” våra båda folk emellan”. 21 ”Kapitel IV” djupdyker i inre 

konflikter mellan olika samiska grupper medans ”Kapitel V” behandlar mer konkreta 

lokalpolitiska problem och lösningar. Skriften är alltså en salig blandning av olika perspektiv 

och åsikter men saknar trots detta inte djup i sina analyser. Boken i sin helhet har ett antal 

huvudsakliga problemformuleringar och synvinklar som genomsyrar verket och det är dessa 

linjer som nu skall målas ut, förtydligas och expanderas.  

Det finns självklart många fler sätt att läsa boken på än vad denna uppsats gör, men detta är 

lika mycket en komplimang till källmaterialet än en komplikation för undersökningen. Det 

största ämnet som denna uppsats tyvärr har behövt förbise är en analys av de konkreta 

politiska förslag som varje kapitel presenterar.  

Analys av Dat Läh Mijen Situd 
 

Historia av förtryck och det samiska folkets karaktär  

”Ha vi rätt att leva?” 

”Kapitel II Ha vi rätt att leva?” angriper den, även idag, kanoniserade historieskrivningen 

kring svensk historia. Angreppen sker genom att mer okända historier om förtryck och 

övergrepp lyfts fram. Viljan i kapitlet är att spåra moderna företeelser bakåt i historien för att 

förklara den ilska samerna känner men också för att i högre grad förstå de övergripande 

företeelserna, såsom skattesystem och landsgränser, som påverkar samers vardag. Historia i 

sig har en sådan funktion att den löser upp det som ses som ahistoriska konstanter. Genom 

denna historiska djupdykning ger hon hopp om politisk mobilisering eftersom makten bevisas 

vara föränderlig. Märk väl att inga anspråk på att granska ”riktigheten” i källmaterialets 

historiska uppgifter görs. Det som är viktigt är att analysera vad som poängteras genom denna 

historieskrivning.  

Det finns många teman att utgå ifrån, men låt oss börja med våldet, det fysiska materiella 

förtrycket. Stenberg spänner bågen och utgår från medeltiden och kristendomens spridning 

norrut. I ett sorts nyfunnet kristet rus ville de nyomvända svearna utföra de stordåd som 

                                                 
21 Lindholm, Dat läh mijen situd !: Det är vår vilja : en vädjan till den svenska nationen från samefolket, (1920), 

s 26 
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korstågen innebar. Men varför resa hela vägen till österlandet när det finns ett primitivt folk 

att ”omvända” precis bredvid? Stenberg förklarar det behändiga i ett geografiskt näraliggande 

okristet folk då man 

behövde inte ens utrusta någon större här – ett, par, tre präster med följe av 

ett tjugutal välväpnade män var nog. Så drogo de i väg- fingo tag i oss 

sameh eller rättare sagt våra ”lyckliga och vilda” förfäder, slogo ihjäl ett 

femtiotal och döpte 14 stycken i en källa. Sen den bravaden var uträttad, 

reste prästerna hem och rapporterade, att nu voro lapparna kristna.22 

Denna syrliga kritik träffar flera punkter. I huvudsak belyser den en oförrätt där svenskarna 

har korstågat upp i Norrland för att tvångsdöpa och slå ihjäl hedningar för att sedan kunna 

lägga landet under svenska kronans makt, i och med att befolkningen numera är kristen. 23 

Med våldet och korset hade man proklamerat sin överhet mot samerna. Men den felande 

länken i resonemanget synliggörs också; det bisarra i att ett dop av 14 personer ska fungera 

som ett rättfärdigande för att kunna lägga hela samernas land under sig avslöjar de egentliga 

intentionerna med korstågen och dess bakomliggande mekanismer. Det handlar om reell 

politisk maktexpansion och inte kristen frälsning. Genom att utföra en rad symbolhandlingar 

på representationer av något kan helheten ”med rätta” underkuvas. Det korstågen gjorde var 

att plantera en imaginär flagga i Sápmi, tvångsdopen hade samma effekt. Samerna blev inte 

behandlade med kristen välvilja, de blev behandlade med piskan. Ett riktigt korståg. 

För att tillskansa sig de rikedomar som befann sig i Svearikes nya nordligaste delar beslöt 

Magnus Ladulås, av Stenberg kallad ”den store slavkungen”, att många rättigheter skulle 

tillfalla de nybyggare som bosatte sig i Norrland, däribland rätten att ”hava lapparna i sina 

händer såsom sin egendom”. 24 Det sker här en dubbelrörelse som är signifikativ för koloniala 

maktprocesser, ett bekräftande och ett avståndstagande samtidigt, denna rörelse kommer 

förtydligas senare. Samerna kristnas för att kunna bli en del av ”kronans rike” men blir likväl 

förslavade p.g.a. sin ”primitiva natur”. Denna dubbelrörelse är viktad mot avståndstagandet, 

inklusionen är en illusion, ett sorts spel som är till för svenskens egna världsbild. Samerna 

fick, trots stora skatter och förslavande, inga rättsliga tryggheter eller kulturella fördelar, dessa 

fick de kämpa för trots svenskens hinder, inte tack vare.25  

                                                 
22 Lindholm, s 16 
23 Lindholm, s 16 
24 Lindholm, s 16-17 
25 Ibid. s 17 
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Kulturella framsprång, av Stenberg för det mesta beskrivna som upplysning, är något som 

kategoriskt har hållits ifrån samerna. Själva upplysningens roll kommer behandlas senare, 

men det våldsamma sätt den har kontrollerats på är här mycket relevant att analysera. Ett 

exempel från 1300-talet visar hur de svenska kolonisatörerna, kallade birkarlar, låste in en 

församling i en nyinrättad kyrka och brände upp denna då faktiskt kristen lära hotade 

birkarlarnas auktoritet, till skillnad från statens skenhelighet som endast gick birkarlarnas 

ärenden. 26 Frustrationen är påtaglig. Denna historia tas inte upp som ett sätt att hämnas och 

smutskasta, den tas upp för att öka förståelse. Den tas upp för att förklara de svårigheter 

samerna har uthärdat utan att ta till vapen. Ett förtryck uthärdat med tålamod och tystnad kan 

lätt falla i glömska då en sådan historia ej skrivs i blod. Tålamodets hjältar kallas ofta 

”stackare”.27  

Detta sätt att ta avstånd från en våldsam lösning siktar på att skapa upprättelse för de samiska 

folkens sätt att lösa konflikter, och i längden, hela deras sätt att leva. Genom att visa på 

styrkan i uthålligheten där andra kanske ser svagheten i att inte slå tillbaka såsom svensken 

gjort mot sina förtryckare vill Stenberg visa på samernas storsinthet och prestigelöshet. Det är 

en manövrering som kritiserar premisserna för vad som är bra och dåligt. Sveriges sätt att se 

på våld som konfliktlösning säger mer om kronans och birkarlarnas ”djuriska lustar” än vad 

det säger om samerna. Istället för att försvara sig utifrån Sveriges problembeskrivning flyttar 

Stenberg kontinuerligt gränserna för diskussionen och tar spjärn från samernas egna 

världsbild och dess egna inre logik.  

Signifikativt för boken i sin helhet är att den inte är glad i att förenkla. Självklart måste 

oförrätter föras till ljuset men bilden kan inte heller tillåtas bli svartvit. En same lyckades 

skicka ett brev till kung Gösta som ledde till att 1554 års birkarlaräfsten gjorde gällande att 

både samer och kronan har fått utstå övergrepp från den laglösa förslavande 

birkarlabefolkningen. 28 Genom att visa att birkarlarna inte agerade i enlighet med kronans 

ekonomiska intressen kunde samerna hävda sin rätt. Även fast oförrätter är en del av systemet 

finns det även andra delar vars intresse samerna kan liera sig med. Detta tycks ha inspirerat 

Stenbergs metodologi då hon ofta argumenterar utifrån svenskarnas intressen och regler. Men 

juridik är inte allt, och samerna faller ofta mellan stolarna i systemet. När kronan hade bötat 

birkarlarna och tagit mycket av deras ägor, som var stöldgods taget från samerna, släppte de 

                                                 
26 Ibid. s 18 
27 Ibid. s 19 
28 Lindholm, s 19 
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Norrland och en statlig instans som såg till att lagen följdes fanns inte. Samerna fortsatte 

behandlas som djur av birkarlarna samtidigt som de hade fått kronans beskattande ögon på 

sig. 29 Detta ögas fixering vid de samiska folken visade sig vara inledningen på den moderna 

byråkratiserade ”hanteringen” av de samiska folken. 

Skatt till birkarl, skatt till krona och skatt till fogde var den nya modellen. Men för att se till 

att det nya skattesystemet faktiskt följdes i praktiken tog man till nya medel, nämligen 

rusmedel. 

Borgerskapet, d.v.s. de forna birkarlarnas ättlingar, insågo ock, vilken härlig 

uppfinning brännvinet var, då det gällde att göra oss till ”riktiga lappar”. 

Och så dränktes hela den samiska nationen, all dess kunskapstörst och 

frihetslängtan, i en syndaflod av brännvin, som svenskarna släppte lös över 

oss.30 

Brännvinet skulle göra dem till riktiga lappar. Riktiga lappar kan inte skriva till kungen och 

klaga, riktiga lappar kan inte ifrågasätta myndigheternas metoder, riktiga lappar ska svamla 

omkring och byta från sig sina renar för en sup. Här börjar konceptet om en autentisk 

minoritet avslöjas. Den riktiga lappen lyder och låter mervärdet av dess produktion gå till sina 

herrar. Syftet med idén om en autentisk minoritet är först och främst att främja koloniala 

ekonomiska strukturer. Men låt oss inte gå händelserna i förväg.  

Den sista delen i ”kapitel II” tillägnas en förklaring av samernas misstro mot kristendom och 

den svenska staten. Det krävs ingen större fantasi för att förklara dessa utifrån den information 

som har presenterats, men några nya viktiga poänger görs här. Låt oss börja med kristendom 

och prästerskapet. 

Birkarlarna var våldsamma ”korstågsriddare” därmed var de den enda sidan av kristendomen 

samerna fick uppleva, en sida som mer liknade djävulens dårskap. 31 Men när verkliga präster 

påbörjade sitt arbete med genuin gudfruktighet, kunde broar börja byggas och människor 

började skymtas under slöjan svensken lagt på samerna. Stenberg menar att det byggde på 

tillit:  

Och när prästerna så en gång vunnit vårt förtroende, ägde de det för alltid – 

och de missbrukade det ej. De sågo ej ned på oss, de togo oss i hand och 

visade oss uppåt.32 

                                                 
29 Ibid, s 20 
30 Ibid, s 20 
31 Lindholm, s 22 
32 Ibid, s 22 
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Underförstått har det alltså alltid varit den koloniala herren som har orsakat slitningar i 

svensk-samiska relationer, ty då äkta gudfruktiga präster var beredda att bemöta slöjan tunga 

väv kunde ”evangelii ljus” börja skina på samernas avtäckta ansikten. Här hyllas även en 

tidigare skyld del av det svenska folket, en del som inte var våldsam utan uthärdlig, 

ordningsam, trofast och av en ”överlägsen kultur och bildning”. 33 Prästerna var alltså inte 

bara villiga att se människan och inte ”ett människoliknande djur som kan betala skatt och 

prästlön”, de var också såna vars bildning sågs som något eftersträvansvärt. Deras handlingar 

och sedlighet är ett bevis på Stenbergs tro på en transcendens bortom etniska linjer, bara det 

finns kunskap och vilja. En sådan vilja fanns inte i rättssystemet.  

Stenberg riktar inte kritik mot samhällskontraktet eller fundamentala civilisationsprinciper, 

det hon sätter sig emot är den outhärdliga, utpressande inkonsekvensen i den specifikt svenska 

statsmodellen. Stenberg upplever inga medborgerliga rättigheter som konsekvens för de 

skyldigheter de som skattebetalare förväntar sig, såsom urminnes hävd på sin jord. Någon 

sådan finns bevisligen inte då staten tar ifrån dem deras lappskatteland. 34  

Detta kan ske eftersom tidigare obildade samer har skrivit på avtal de inte till fullo förstått, 

och de har inte förstått eftersom de har varit ”riktiga lappar”, som bara kände till naturen men 

ej lagverket. Stenberg tar upp denna historia för att visa på den förskräckelse och de 

övergrepp som har kunnat utövas just på grund av att samerna har låtit sig vara ”riktiga 

lappar”. Därför vill Stenberg ta avstånd från sådan konstruerad och sedan projicerad autencitet 

och istället nå upplysning och kultur. 

Stenberg betonar samernas icke-våldsamma motstånd till kolonialism som något positivt och 

inte ett svaghetstecken som på något vis ”bekräftar” deras underlägsenhet. Det blir någonstans 

att tala om samernas ”ande” utan att för den delen bli alltför homogeniserande. Texten tar upp 

att denna ”folksjäl” kan skapa en missvisande världsbild för utomstående. Den tålmodiges 

hjältedåd skrives som svaghet och har glömts av historien, samernas ickevåldsstrategi har 

därför möjliggjort en enormt generös vitmålning av svensk-samiska konflikter. 35 

Vidare beskriver Stenberg samernas generella andliga drag som att de har tomas-natur (syftar 

förmodligen till Tomas tvivlaren) och är därmed ett ifrågasättande och vetgirigt folk. 36 ”Vilka 

                                                 
33 Ibid, s 22 
34 Ibid, s 23 
35 Lindholm, s 19 
36 Ibid, s 80 
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nyheter?” är en vanlig hälsningsfras som demonstrerar detta väl.37 Varje gång Stenberg 

beskriver den samiska ”folksjälen” gör hon detta i polemik mot svenskens självhävdade 

monopol på rationalitet och bildning. Hon ger även exempel på hur koncept som metaforiskt 

språk såsom okunskapens mörker och kunskapens ljus har funnits länge i samiska 

berättelser.38 Språket i sig har också varit en källa till förvirring. Svensk och samisk kultur har 

från början mycket olika begreppsvärldar vilket har gjort att exklusivt samiska begrepp har 

varit svåra att översätta och vice versa. 39 Dels förklarar detta delvis varför svensken har sett 

ner på samerna och deras ogripbara begreppsvärld.  

Genom att ge underlag för att samisk kultur under lång tid på egen väg har inkorporerat 

tankebilder som svensken säger är unika för just sitt materiella och andliga tillstånd styrker 

Stenberg sin position som upplysningstörstande same. Genom att syntetisera upplysning med 

samiskhet, att visa på samiskhetens fundamentala upplysningstörst ”a priori” svensk 

inblandning blir det ingen konflikt i stil med att ”ge upp” ett ”primitivt” samiskt tillstånd i 

förmån för svensk upplysning.  

Med en finess som säkerligen inte undgår författaren lyckas universalistiska tankar kring 

upplysning och framsteg formuleras genom att fokusera på andlighet och tolerans mot andra 

grupper istället för att ha storsinta universalistiska anspråk som är menade att följa väldigt 

partikulära, i det här fallet materiella, intressen.  

Ironi och förskjutning av måttstockar 

Nu är det så, att när vi sameh kallas inför myndigheterna att tala och svara, 

fordras det av oss, såsom en självklar sak, att vi skola kunna icke blott 

förstå och fatta innebörden av de ofta tillkrånglade och i den värsta 

kurialstil skrivna, officiella kungörelserna och de svenska embetsmännens 

framställningar (vilka ej alltid äro så sakkunniga), utan vi skola också 

kunna så att säga på rak arm och på ett främmande språk, vilket ofta 

saknar uttryck just för det vi vilja ha fram, fullkomligt riktigt avgiva vårt 

yttrande och besvara till oss ställda frågor. I sanning – de svenska 

myndigheterna måtte ha en oerhört stor tanke om samefolkets intelligens 

och språkskicklighet!40 

Detta avsnitt handlar om metaperspektiv och ett bredare internationellt perspektiv på boken. 

Eftersom post-kolonial analys ofta tar itu med frågor om vem som får säga vad och hur ord 

                                                 
37 Ibid ,s 50  
38 Ibid, s 69 
39 Ibid, s 9 
40 Lindholm, s 9–10 
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uppfattas utifrån olika positioner är det inte utan fördel en analys av hur texten i sig genom sitt 

sätt att argumentera bryter mot en maktstruktur. Detta brott sker främst genom ironi och att 

använda svenska lagar och tankemönster mot dess utövare som säger sig lyda dem.   

Ironi används ofta i texten. För det mesta är det för att ge målande exempel och visa på det 

bisarra i sammanhanget, till exempel när ett foto av en stuga försedd med elektricitet 

ackompanjeras av en syrlig kommentar om fördärv genom utveckling. 41 Tonen i boken blir 

lite lättsammare och kanske mer balanserad med tanke på den frustration och sorg som ofta 

berörs. Ironi blir ett försök till att minska avståndet mellan de två positionerna svensk och 

same. Men det är självklart inte det enda som händer.  

Utöver den kommunikationsmässiga fördelen består ironins kraftcentrum i att den egentligen 

inte överdriver, utan fullföljer den härskande logiken till sin spets. Att kräva att all skörd från 

fjällmyrar läggs i en lada med lås och bom är visserligen en lustig kommentar, men den är 

också helt regelrätt. Det är så lagen har bestämt att skörd skall förvaras. I samma spår finns 

det ständigt återkommande tankeexperiment där hon poängterar att samerna visst inte åker ner 

till Skåne för att diktera hur skörden ska hanteras och därför ska det omvända inte heller ske.42 

Stenberg visar på brytningen mellan en idé och operationaliseringen av densamma. I den 

hegelianska modellen är det dialektiken mellan ande och materia som driver utvecklingen då 

materian mer och mer formas efter anden och anden lär sig själv genom denna process. Men i 

detta scenario funkar inte detta schema eftersom både ande och materia i sig har inre 

konflikter. Anden (Den ”upplysta” Svensken) har både idealet ”lapp skall vara lapp” och 

idealet: alla svenska medborgare är lika inför lagen. När båda appliceras samtidigt blir det 

grus i maskineriet. Samtidigt är materian (alltså samerna) inte heller uniform utan heterogen 

och annorlunda och verkar inte alls forma sig speciellt bra utifrån andens luddiga preferenser. 

Ironin är alltså ett mothugg och ett sätt att visa på svenskens dubbla medvetande istället för att 

hela tiden fokusera på det koloniserade subjektets dito.  

Vidare visar hon på språkets komplexitet och de problem missförstånd skapar. Hon förklarar 

väldigt sakligt att olika språk har olika begreppsvärldar och sätt att förmedla information. Det 

finns samiska koncept som svensken inte förstår och tvärtom. 43 Detta resonemang utmynnar i 

citatet som inleder detta avsnitt där hon poängterar hur samerna behandlas som idioter och 

som fantastiskt intelligenta människor samtidigt. En liknande lustig motsägelse visar Tuhiwai 

                                                 
41 Lindholm, s 77 
42Lindholm, s 53 
43Lindholm, s 9 
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Smith upp när hon citerar A.S. Thompson: ”The faculty of imagination is not strongly 

developed among them, although they permitted it to run wild in believing absurd 

superstitions.”44 Så tydlig kan motsägelsen vara att den skapar sig själv i en enda mening. Det 

den vita mannen inte förstår avfärdas ofta snabbt utan många försök till språkligt och 

kulturellt utbyte. Stenberg får många måltavlor av motsägelser att sikta sina ironiska skott 

emot.  

Utöver ironin finns det mer regelrätta hänvisningar till den mer upplysta delen av den svenska 

anden. Stenberg tar stort avstånd från lapp skall vara lapp politiken och dess tankegods men 

vill inte för den delen måla upp en svartvit bild. Genom att förstå att anden inte är enhetlig 

förstår hon att det finns mycket fina delar med det svenska sinnet, däribland dess syn på 

rättvisa och dess religion. Religionen spelar stor roll då både hon och många andra samer är 

just kristna.  

Stenberg känner en enorm tacksamhet gentemot enskilda präster som har tagit sitt förnuft till 

fånga och bestämt sig för att sprida sin lära till samerna. Hon är dock tydlig med att 

tacksamheten är en ”rent mänsklig sak, som inte har att göra med förhållandena de båda 

folken emellan.”45 Prästerna har alltså lyckats transcendera de koloniala strukturerna och möta 

samerna på ett rent mänskligt plan. Det är i det post-koloniala sammanhanget en väldigt 

optimistisk vinkel.  

Genom erfarenhet har hon förstått att det går att nå över folkliga konflikter för att nå varandra 

människa till människa. Utifrån denna plattform lanserar hon en vädjan till den, i egna ögon 

upplysta, svenska allmänheten. Budskapet skulle kunna ses som naivt men då hela boken har 

en respektfull ton som tror på läsarens intelligens kan det ses som en naturlig rörelse utifrån 

bokens helhetsbudskap. Det går helt enkelt ut på att visa på just herrens låsning i herre-slav 

dialektiken och därigenom försöka skapa ett fundament där både svenskar och samer agerar 

utifrån samma villkor där friheten är bådas av varandra beroende mål.  

Men vi sameh, som lyda under det högt upplysta, frihetsälskande och över 

sin kultur med rätta så stolta svenska folket, vi behandlas än i dag som 

brottslingar, vilka ej ha rätt att råda över sig själva och sitt, eller som barn, 

som icke tillfrågas vilken förmyndare, som sätter över dem. Vi sameh 

                                                 
44 Smith, Linda Tuhiwai, Decolonizing methodologies: research and indigenous peoples, 2nd ed., Zed Books, 

London, 2012, s 26 
45Lindholm, s 35 
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högakta svenska folket för mycket för att kunna tro, att det är med hela den 

stora svenska nationens vetskap detta sker.46 

Hon vill med ironin i huvudsak inte skapa mer konflikt genom att förlöjliga, utan 

kommunicera. Även om hon har en mycket genomgripande analys av olika faktorer vill hon 

inte utesluta att det någonstans har blivit fel. Inget är svartvitt. Lyckas de två folken lösa detta 

missförstånd är det bra för båda. Stenberg kommer ihåg alla oförrätter men är inte ovillig att 

förlåta. Som sagt är denna förhoppning inte det huvudsakliga, varför vi nu ska gå in på mer 

kritiska delar.  

Förtrycksmetod- double conciousness, svensk – same och slöjan 

”After the Egyptian and Indian, The Greek and Roman, the Tuteon and 

Mongolian, the Negro is a sorth of seventh son, born with a veil, and gifted 

with second-sight in this American world, - a world which yields him no 

true self concsiousness, but only lets him see himself through the revelation 

of the other world. It is a peculiar sensation, this double-conciousness, this 

sense of always looking at one’s self through the eyes of others, of 

measuring one’s soul by the tape of a world that looks on in amused 

contempt and pity. One ever feels his twoness, - an American, a Negro;two 

souls, two thoughts, two unreconciled strivings; two warring ideals in one 

dark body, whose dogged strength alone keeps it from being torn asunder.”  

      -W.E.B. Du Bois47 

Detta är förmodligen Du Bois mest kända citat och används ofta för att koncist förklara det 

psykologiska tillståndet hos ”The souls of black folk”. Det handlar om att ha flera 

medvetanden inom sig som står i direkt motsats till varandra. Psyket präglas av splittring 

mellan identiteter som inte stämmer överens, det amerikanska frihetliga idealet fungerar inte i 

relation till hur svarta behandlas och upplever sig själva. Medvetandet har fördubblats, men 

det gör inte att man blir ”mer” eller bättre som människa, dubbelheten leder till splittring, inte 

spirituellt överflöd. 48 

I den samiska kontexten som Stenberg lever i består dubbelheten i att vara svensk men same. 

De har inkluderats som svenska medborgare på grund av. tidigare nämnda ekonomiska 

incitament, men har fortfarande en (national)kulturell roll att fylla som identitetsbarriär till 

den moderna svensken och nationen i sin helhet. Det som eftersträvas för Stenberg är i stället 

                                                 
46Lindholm, s 64 
47 Du Bois, The Souls of Black Folk : Essays and Sketches, (1903), s 3  
48 Zamir, The Cambridge Companion to W. E. B. Du Bois, (2008), s 55  
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samklang mellan det samiska och det svenska, att få ett stopp på toppstyrda imperativ om vad 

som är samiskt för att kunna synkronisera identiteterna. 

Centralt i det dubbla medvetandet är att det i grunden inte är självförvållat. Det är inte endast 

att inte känna sig fullkomlig och hel som människa, vilket förmodligen många överhuvudtaget 

har problem med, utan att försöka hantera två identiteter; en som kommer inifrån och en som 

kommer utifrån. Inifrån är den identitet som den egna gruppen står för, det afroamerikanska 

eller samiska medans utifrån är den identitet som nationalstaten kräver av en. För den 

medborgare som egentligen åsyftas när det kommer till nationalidentiter (etniska svenskar i 

Sverige till exempel) råder det större harmoni mellan den personliga och den statliga kulturen 

då dessa aktivt skapar varandra, men för den etniska minoriteten finns ingen sådan 

konversation, istället sköts det osnyggt under bordet. Det dubbla medvetandet skapas i och 

med slöjan, man erkänns som objekt, som producerande arbetare, men inte som subjekt.  

En annan axel i det dubbla medvetandets konstruktion är en övergripande berättelse om 

folklig mognad, att alla tar steg från att vara barn till att bli vuxen. Märk väl hur man endast 

är barn men måste bli (utvecklas till) vuxen. Konceptet är i sig präglat av en villkorlig 

progression. Vuxenhet är kopplad till myndighet och samerna anses vara omyndiga. Detta är 

problemet, samerna är i storsamhällets ögon skattebetalande barn. Detta är den första åsikten 

som yttras i källmaterialet. ”Lappen är som ett barn – han vet inte själv vad han vill och han 

formar sig efter sin omgivning.”49 Detta är en så kallad lappkännares ord och är självfallet inte 

något Stenberg menar är sant. Men det fungerar som en självuppfyllande profetia. På grund av 

den samiska folksjälens ickevåldsamma tålmodighet har det varit förmånligast för samerna att 

forma sig efter sin omgivning, kolonialismen har i viss mån gjort dem till just barn. 50 

Självklart skapas ett dubbelt medvetande när den inre gruppens identitet har utvecklats i flera 

hundra år samtidigt som man behandlas som ett omyndigt barn med vissa myndiga 

förpliktelser.  

Det dubbla medvetandet har han som bor täckt i slöjan.51 Det dubbla medvetandet föds just i 

förståelsen av den egna situationen. Hade samer på riktigt varit jollrande fjällbebisar hade det 

inte funnits en konflikt då de behandlats i linje med sin självbild. Slöjans tyg är vävt av 

konflikt, av subjektets motstånd mot objektifiering.  
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I försöket att lösa denna konflikt verkar det som att både Du Bois och Stenberg finner en sorts 

terapeutisk lindring i sin identitet genom att skriva om sina erfarenheter med en för det mesta 

vit västerländsk publik i åtanke. Båda böckerna ambulerar kring en välkomnande diplomati 

och en ursinnighet mot majoritetens tystnad och ovetskap. Zamir menar att Du Bois i sin 

”Afterthought” rätt och slätt tvingar vita läsare att släppa alla pretentioner kring en roll som 

neutral ”objektiv” observatör och själva syna sin ideologiska beblandning i imperialistiska 

processer.52 Liknande sker i Dat läh mijen situd när författaren förklarar att hon vill ställa 

saker till rätta och att svenskarna måste ändra på sig nu när den egentliga verklighetsbilden 

börjar resa sig från djupet upp mot ytan. 53 

Som båda författarna visar är slöjan en sorts möjlighet att synliggöra systemets brister. 

Genom slöjan lär minoriteten känna majoriteten utan att det omvända sker. Genom att leva 

vid gränsen av ”civilisationens” definitioner av vem som är med och vem som är emot blottas 

utmaningarna hur man bestämmer vem som innefattas av universella regler. Undantaget 

definierar regeln.  

Det är inte omöjligt för svenskar att förstå problematiken och riva hål i slöjans tyg men det 

brukar bevisligen inte hända. Låsningar i essentialism och liknande kommer diskuteras så 

småningom.  

Självklart finns det skillnader mellan Stenbergs och Du Bois situation som gör att upplevelsen 

förändras. Många är detaljer men några viktiga brytpunkter bör bearbetas för att undersöka 

hur effektiv dubbelt medvetande som begrepp är för den samiska erfarenheten. I och med att 

Amerikas svarta befolkning från början är tvångsförflyttade slavar studsar begreppet diaspora 

runt i den afro-amerikanska debatten. Alienationen ökar eftersom själva landet de bor på inte 

erkänns som deras, känslan av Afrika är påtaglig hos Du Bois till exempel i beskrivningen av 

”sorrow songs” och kapitlet om Alexander Crummell som i sin färd ”återvände” till 

moderkontinenten.54 Diasporan gör att mycket fokus läggs på den geografiska osäkerheten, är 

vi mer ”african” eller mer ”american”? För den samiska identiteten överlag finns det 

diasporiska inslag med tvångsförflyttningar och förvirrande nationsgränser, men för det mesta 

är det tvärtom svensken som själv gått in i Sápmi vilket istället för ökad alienation ger till 

exempel Stenberg en annan självklarhet i sin argumentation, då hon ofta åkallar urminnes 
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hävd på sitt land och så vidare. Medans Stenberg vet att hon har rätt visar Du Bois på stunder 

av svaghet där han ifrågasätter sig själv och den svartes rätt. 55  

Det är viktigt att förstå att linjerna inte heller går mellan dominant – underordnad. Det finns 

en nästan oöverskådlig skillnad även inom grupper med makthierarkier och klasser som 

splittrar. Detta är en hjärtefråga för Stenberg då hon befinner sig mitt i en sådan intern 

konflikt, nämligen brytningen mellan fjällsamer och skogssamer.   

Fjällsame-skogssame   
 

”Skogslapparna stå ock på en bättre grad av kultur än de övriga, så att de 

bland lappar ostridigt äro de bästa.”56 

                                                                                                            -Petrus Laestadius 

Det i många avseenden kanske mest förbryllande tankespåret i boken är det som handlar om 

skogssamernas kulturella överlägsenhet gentemot fjällsamerna, en tanke som formuleras 

tydligast i ”Kapitel IV”. Förbryllning uppstår eftersom det lätt kan tolkas som osolidariskt att 

hävda sin egen grupps förträfflighet gentemot en annan när båda grupper definierar sig själva 

som samiska. Att fjällsamer ofta har ansetts som den ”autentiska” samiska minoriteten är 

självklart något som frustrerar Stenberg, men är det rimligt att hävda sin överlägsenhet och på 

så sätt spä på en negativ dialektisk spiral?  

Låt oss börja med bredare penseldrag, hur ser konflikten mellan fjäll- och skogssamer ut? 

Ernst Manker, en etnograf som fokuserade på samer och deras historia, menade att 

skogslapparna i någon mån var de första som skötte renar och bör därigenom sägas 

representera denna äldsta form av näring, istället för de traditionellt ansedda fjällsamerna. 57 

Han menar alltså att historieskrivningen är felaktig och att skogssamernas låga status således 

är felaktig. Manker har i sin argumentation inga större kulturrelativistiska drag utan använder 

etablerade paradigm (renskötsel är det som definierar samer) för att gå i opposition mot en 

norm. Viktigt att förstå är alltså att skogssamernas status är felaktig på grund av att de 

egentligen var ”de ursprungliga” renskötande samerna, inte på grund av att de har blivit 

diskriminerande eller liknande.  
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22 

 

Manker stod dock inte oemotsagd. En fältundersökning 1901 kom fram till att skogssamernas 

sätt att sköta renar på var kaotiskt och ovärdigt, vilket till slut ledde till uppmaningen att ”man 

alldeles afskaffar alla skogslappar i dessa trakter och förelägger dem att antingen draga till 

fjälls med sina renar och bli fjällappar eller också lämna sina renar i fjällapparnes vård”. 58 

Petrus Laestadius menade dock redan 1831 att skogssamerna var idylliska och långt 

överlägsna de nästan barbariska fjällsamerna. 59 Andra röster hördes under en debatt år 1918 

där bilden av detta ”degenererade livssätt” utmanades av röster från både Stockholm och 

skogs och fjällsamer som menade att många skötte sina skogsrenar exemplariskt och att 

orättvisorna mot skogssamerna i allmänhet var stora. 60  

Det här är på inga sätt unikt i koloniala maktstrukturer. Det är en vanlig taktik att skapa revor 

inom etniska minoriteter för att kunna söndra och härska, exempelvis var apartheidregimen i 

Sydafrika skicklig på att först konstruera stamgemenskaper för att sedan vända dessa mot 

varandra. 61 En sådan analys finns även hos Stenberg själv när hon spårar varifrån fjäll och 

skogssamer har uppkommit. Viktigt att notera är dock att hon kontinuerligt hävdar den 

samiska nationens suveränitet och dess makt till egenbestämmande. Det är alltså inte så att 

samerna är helt definierade och konstruerade av den svenska staten, men de är bevisligen på 

intet sätt oberoende.  

Samerna är alltså kapabla till att bestämma över sig själva, och det är det de i många år har 

gjort. Här visar sig den kulturella utvecklingstanken hos Stenberg. Historiskt har många samer 

bott i skogen, skaffat sig getter och odlat potatis. Många ”hybrider” har förekommit, 

västerbottniska fjällsamer används som exempel när de till hösten går ner från fjället och lever 

såsom skogssamer.62 Det finns alltså inga essenser utan olika grader av utveckling åt olika 

håll, men ett avstånd från primitiva levnadssätt är genomgående märkbart. Den utveckling 

Stenberg primärt intresserar sig för är den andliga. Det som gör de nordligaste fjällsamerna 

primitiva är att de trots eventuella rikedomar lever ett obekvämt och andefattigt liv.  

Men svenska staten har istället ansett att det fjällsamiska är autentiskt i och med det har de 

försökt styra samerna åt olika håll, både geografiskt och kulturmässigt. 1886 års 

renbeteslagstiftning gav samerna ensamrätt att bedriva renskötsel. Detta medförde att staten 

definierade samerna som ”de som är nomadiserande renskötare” vilket klöv rakt igenom och 
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skapade en linje mellan fjällsamer och skogssamer. 63 Den juridiska apparaten tvingade alltså 

samerna till att antingen bli ”mer autentiska” eller bli något helt annat. Denna klyfta var 

svårhanterlig för många skogssamer varför Stenberg beskriver avskyn hon känner för de som 

inte orkar slåss för sin skogssamiska identitet genom att visa på det limbo dessa människor 

som försöker konvertera till ”svenskhet” befinner sig i:  

och vi sörja över och skämmas över dessa förrädare mot nationen, vilka 

visat sig för dåliga för att vara riktiga sameh, och nu sätta sin ära i att vara 

dåliga svenskar.64 

Viktigt är hur Stenberg här markerar hur det kommer gå för de som ”bryter ledet”. Det är inte 

hot om våld, utan hot om identitetslöshet och låg andlighet. De kommer bara kunna bli dåliga 

svenskar inkapabla att helt integrera med storsamhället men de har också stängt dörren till sitt 

hem, så att säga. Denna problematik har även W.E.B. Du Bois talat om i sin novell ”The 

Coming Of John”. Protagonisten John åker från sin lågutbildade svarta hemort för att utbilda 

sig. Men genom utbildningen börjar han klä sig och tala som en vit person. Men han är inte 

vit, vilket samhällsinstitutioner som universitet och operan ständigt påminner honom om. När 

han kommer hem får han dock reda på att han inte heller är svart eftersom han talar och klär 

sig så pass annorlunda att ingen känner igen honom. Han har fastnat mellan två världar och 

har blivit fullkomligt alienerad som ett resultat. Novellen har även ett starkt budskap om 

utbildning som upplysning vilket vi kommer återkomma till, men just nu skall vi fokusera på 

alienation.  

Konceptet alienation har definierats och diskuterats i väldigt många olika sammanhang. Detta 

avsnitt förankrar sig i en hegeliansk tradition där alienation skapas och upprätthålls genom 

dialektik mellan ”herren” och ”slaven”. Herrens materiella makt över slaven gör att slaven 

inte arbetar för sig själv utan åt någon annan. Slaven definieras utifrån herrens villkor, som en 

kropp/redskap, och inte utifrån en självständig självuppfattning. Ett centralt begrepp är 

begäret. Begäret är en stark drivkraft som definieras negativt, begäret hunger är brist på föda. 

Den kända hegeltänkaren Alexandre Kojève menar att begäret även begär andra begär, alltså 

människor, då dessa innebär en negation av varat, ett icke-vara, som befriar en från varat och 

därmed ens medvetandes koppling till naturen. 65 Kojève definierar självmedvetandet som 

upphävningen från naturen, ett avstånd som är nödvändigt då subjekt-objektrelationen måste 
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finnas för att självmedvetandet ska uppstå.66 Det krävs ett yttre för att skapa ett inre. Denna 

subjekt-objektrelation appliceras på mänskliga relationer där andra begär, genom kamp på liv 

och död, tvingas till underkastelse som döljs i ägandet: ”Människan som begär ett ting på ett 

mänskligt sätt handlar, inte så mycket för att tillskansa sig detta ting, som för att få den andre 

att erkänna hennes rätt till denna sak” 67 Det materiella bildar självklart basen men det är 

begäret efter erkännande som är den ”egentliga” motorn i denna modell. Herre-slav 

dialektiken bygger på begär efter erkännande. Det som gör detta relevant för Dat läh mijen 

situd är steget från naturen som subjekt till naturen som ett objekt som människan fritt formar 

genom arbete. Låt mig dock först visa på hegelianska tendenser i Stenbergs tänkande.  

Herre-slav dialektiken fortsätter och motsättningarna mellan materialitet och idé slår till slut 

mot herren själv eftersom slavens arbetes dialektiska förhållande till verkligheten ger mer 

kunskap än herrens idealiserande elfenbenstorn. Som förtydligande exempel kan Stenbergs 

bok ses som ett uttryck för sådan egentlig kunskap som slaven (den nomadiserande 

renskötande samen) ackumulerar i motsättning till svenska kronans idealiserade, oriktiga och i 

förlängningen ohållbara världsbild om ”ädla vildar” och liknande. Hos Stenberg summeras 

denna brytning koncist när hon kritiserar Sveriges tvångsförflyttningar till ödemarker ”Ty när 

våra renar bli hungriga, kunna vi ej utfodra dem med svenskarnas lagparagrafer. De vilja ha 

renmossa eller lav.” 68 Dissonansen mellan de teoretiska svenskarna och praktiska samerna är 

tydlig, svensken har ingen praktisk kunskap så han ”stirrar sig blind på paragraferna i 

byordningen” utan att kunna faktiskt göra något åt saken. 69 Anden som söker befria sig från 

kropp befriar sig också från den konkreta verkligheten.  

Det sker en dissonans mellan den samiska verklighetsuppfattningen och den som skapas 

utifrån. Det är med detta i ryggen som den skogssamiska traditionen uppvärderas. Självklart 

är det problematiskt att underbygga fjällsamernas legitimitet för att själv nå uppåt, men det är 

i huvudsak ett skott siktat mot de svenska herrarnas föreställningar speciellt med tanke på att 

boken i sig är en vädjan till den svenska nationen. Denna manöver inom samiska 

gruppkonflikter vill splittra svenska kronans homogeniserade bild av vad som är samiskt för 

att istället visa på att det samiska är ett heterogent och föränderligt begrepp med många olika, 

men legitima, tolkningar. Protesten är riktad mot de lagar och regler som försöker kanonisera 
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en sorts samiska och ett samiskt sätt att leva, då är det naturligt att gå i polemik mot denna 

”kanoniserande” livsstil även om detta kan skapa olyckliga slitningar.  

Låt oss för en sekund zooma ut från Stenberg och se på vad det är som skaver med 

skogssamer. Varför måste samerna vara just fjällsamer? Det har att göra med den 

”autenticitet” samerna ska representera i den svenska nationalstaten. Det är endast behagligt 

med samer när man håller dem på ett antropologiskt avstånd, när de geografiskt och kulturellt 

är tydligt andrafierade som exotiska vildar på just fjället. Den rent geografiska gränsen mellan 

koloni och metropol är viktig att upprätthålla. När vissa börjar bosätta sig i skogen och 

därmed få fler likheter med svensken går rikslarmet. Det är historiskt sett vanligt att med 

lagmässiga medel upprätthålla den koloniala ”color line” för att försäkra metropolens 

integritet. 70 

En pedagogisk parallell kan vi hitta i brittiska reseskildringar från Irland där den vita huden på 

”vildarna” ökade skräckfaktorn, inte igenkänning eller förståelse.71 Denna skräck går över till 

en paternalism och, i Sveriges fall, en ”lapp skall vara lapp” politik där samerna ska hållas 

autentiska ”för deras egen skull”. Allt för att de Andra inte ska komma nära, objekten får inte 

försöka visa på det subjekt som döljer sig under slöjan. De ska vara en del av 

nationalparkerna, inte riksdagen.  

Svenskarna har i alla tider givit katten i lappen, men varit mån om att – för 

sitt eget behov – bibehålla renarna. Lappens själ – vad betyder den i 

jämförelse med renens kropp. Den senare kan svensken äta – den förra kan 

svensken inte förstå. 72 

Slaven är alltså endast kropp i den mån att den skall förse svensken med en kulturell antites, 

den är även en ekonomisk kropp då den förser nationen med råvaror, alltså renpäls och 

renkött. En rörelse mot ett skogssamiskt leverne ses då även som ett ekonomisk hot vilket 

självfallet måste motverkas då det är var nations plikt att se till sina egna intressen, inte sant? 

Det har inte heller varit så att samerna är helt separerade från den svenska ekonomin med sin 

rennäring, de har också under lång tid tvingats transportera råvaror med sina slädar och 

således inflätats med svenska ekonomiska system. Stenberg beskriver denna ”inklusion” med 

bittert eftertryck. Det förtryck och slaveri som samerna fick arbeta under i sin förvisningsort 

var så hemsk att ”emot vilken Sibiriens dödsfält äro bara paradisiska lundar” och ”Vägen 
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emellan gruvan vid Nasafjäll och hyttan vid Silbojokk blev snart omgiven av en riktig mur av 

skelett och renkadaver.”73 Även fast detta skedde på 1600-talet känner Stenberg bevisligen 

stor sorg över detta, mest kanske för att detta inför hennes ögon inte är en bisarr anomali i en 

annars fridfull existens med svenskarna utan i själva verket ”åter ett mörkt kapitel i 

samefolkets historia”. 74 

Implikationen är inte att rasistiska strukturer är helt sprungna ur ekonomiska strukturer, 

poängen är att belysa rasismens symbiotiska relation till ekonomisk ojämlikhet. De två 

kategorierna har i allt högre grad sammanflätats även fast de inte går att säga att den ena 

skapade den andra. Du Bois för denna tes i bevis genom att analysera rekonstruktionen efter 

det amerikanska inbördeskriget och upplösningen av slaveriet. De ekonomiska strukturerna 

(slaveriet) försvagades, alltså blev motrörelsen en starkare rasism som mynnade ut i Jim Crow 

och ett systematiskt förnekande av den svarta befolkningens äganderätt. 75 De två kategorierna 

samspelar och balanserar varandra, därför angriper Stenberg och Du Bois båda samtidigt.  

Här ser vi hur dialektiken riktas mot det som man inte är eller rättare sagt det som man inte 

erkänns vara, ens negation. Svensken definierar samen utifrån dess materiella förutsättningar 

och ignorerar/bekämpar andlighet genom förbud av samiska och så vidare, medan samerna till 

största del kommer i kontakt med svenskens andliga sidor, lagar och religion och inte deras 

materiella egendom, alltså ”civiliserade städer”. Denna låsning emanerar i ett försök att 

uppvärdera och utveckla den samiska andligheten genom utbildning.  

Utbildning, upplysning och transcendens  
 

”I regel springer han således ej efter den förste bäste, som lockar honom 

och kanske lovar honom guld och gröna skogar, utan söker pröva allt och 

behålla det goda och värdefulla, såsom ju också Paulus uppmanar kristna 

att göra. Den kunnige med en av ondska och elakhet icke fördärvad vilja är 

alltså i regel en självständig man eller kvinna, under det att den okunnige 

vanligtvis är träl under andra, med större kunskaper och inflytande 

utrustade.”76 

Som en smygande röd tråd genom denna uppsats går frågan om upplysning. Vad betyder den? 

Hur tolkas den utifrån olika positioner? Och självfallet! Ödesfrågan: Bu eller bä? Ska vi ha 
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det eller inte? Västerländsk unken skenuniversalistisk maktstrategi eller evig kunskap som 

transcenderar alla gränser och för oss närmre det absoluta? 

Anledningen till att upplysningen (eller moderniteten som kan sägas vara dess materiella 

motsvarighet eller utsträckta hand) är en het potatis i just post-kolonial diskussion är inte 

speciellt konstig. Själva upplysningsprojektets uppkomst var kopplad till den ekonomiska 

acceleration som kolonierna och dess slavar gav upphov till. Debatter kring frihet och 

abolitionism blev mer och mer hätska ju fler slavar och pengar som producerades.77 Denna 

uppkomstmässiga koppling är egentligen inte det som stör, det som stör är dessa företeelsers 

omöjliga samarbete. Det som stör är hur upplysningen gång på gång har förvrängt sig själv 

och skapat just den rasism som underlättar och legitimerar slaveri och kolonisation genom 

den spatiala distinktionen mellan nation och koloni.78 Denna distinktion har försett 

människorna i metropolen med ”universella” rättigheter samtidigt som metropolens existens 

har försäkrats av koloniernas slavarbete.  

Det är således tydligt varför det i senare post-kolonial analys har varit vanligt att, som Frantz 

Fanon, mer eller mindre förkasta hela det västerländska systemet och dess inkonsekventa 

regler.79 I Dat läh mijen situd går det dock att hitta en helt annan position, som i det post-

koloniala fältet idag kan ses som radikal optimism eller naiv internalisering. Karin Stenberg 

tror på och söker upplysningens ljus men är inte naiv för det. 

Igenom hela boken syns tydligt en maktkritisk analys av varför upplysning har hindrats. 

Dissonansen kring svenskens självuppfattning och hens handlingar emot icke-svenskar svider 

i samernas ögon. Slutsatsen blir dock inte hat och isolationistiskt avstånd, slutsatsen blir att 

det finns en skillnad mellan materiell och andlig utveckling.  

Steg ett i bokens resonemang är samernas, av svensken opåverkade, berättelser om mörker 

och ljus som talar om upplysning och utveckling. 80 Genom att vända sig mot samisk tradition 

och visa på sitt egets tänkandes autonomi gör hon sitt argument för upplysningstörst på 

relativt självklara grunder till skillnad från Du Bois. Han, som är mycket mer intrikat 

sammanvävd med den västerländska idétraditionen och dess specifika upplysningsideal, har 
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mycket mer ångest gällande västerländsk utbildning, även om han i slutändan tydligt står för 

utbildningens ovärderliga egenskaper. 81  

Samerna har en egen berättelse om mörker och upplysning som hon hakar fast i. Detta gör att 

den ”svenska modellen” inte är absolut eftersträvansvärd, då materiella och andliga framsteg 

inte är av varandra beroende.  

Karin Stenberg är flexibel. Hon är själv troende kristen men överger på grund av detta inte 

samiska traditioner eller trosuppfattningar. Hon förklarar aldrig sin trosuppfattning explicit, 

men då hon poängterar hur vissa samiska och svenska uppfattningar kan dra åt samma håll (se 

tidigare nämnda exempel rörande upplysningens ljus) är det inte en speciellt dramatisk 

slutsats att förstå hur Stenberg ser en syntes mellan samiska och kristna religiösa traditioner.  

Det är viktigt att poängtera att kyrkans verksamhet när det kommer till samer överlag inte är 

en solskenshistoria där prästerna har trotsat barrikaden och gått över till samernas sida (även 

om många gjorde just detta), i så fall hade Svenska kyrkans vitbok och dess diskussion om 

försoning och oförrätter inte existerat. Men precis som Stenberg hyllar vissa präster som tagit 

sina ideal på allvar finns det andra som har skadat och spritt osanningar, till exempel berättar 

hon om religionens onda kraft där kristendomen i början var en ond hård hammare som 

bortträngde samisk kultur och styrde med hot om helvetets eldar. 82 

Stenberg är kristallklar på denna front: det finns inga homogena grupper, bara gråskalor. Det 

finns snälla svenskar och dumma svenskar, smarta samer och korkade samer, gudsfruktiga 

präster och själviska präster osv. Hela den koloniala modellen bygger på att med juridiska och 

sociologiska medel cementera grupperingar, essentialisera egenskaper och skapa 

minoritetskonflikter som skyddar produktionsförhållanden och metropolens politiska 

dominans. Låt oss diskutera denna heterogeniserande metod. 

Som kontrast till Stenberg har vi Gayatri Spivaks begrepp ”strategisk essentialism”. Detta 

begrepp innebär att minoritetsgrupper ska bryta konfliktlinjer genom att solidariskt enas 

omkring generella egenskaper som anses ”essentiella” för den gruppen. 83 Spivak erkänner att 

det finns stora problem med den homogeniserade identiteten men att processen just är 

strategisk och i slutändan värd uppoffringarna för att bygga broar mellan grupper. 84 Som 
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exempel använder sig faktiskt just Karin Stenberg sig av en sorts essentialisering när hon 

definierar en same såsom  

att same är en var, som på faders eller moder sida, härstammar från sameh 

och idkar renskötsel, oavsett om han äger hemman eller endast renar85 

Här kanske jag tänjer gränserna för vad essentialisering egentligen innebär, men genom att 

definiera i denna bemärkelse, att genom blodsband och sysselsättning ringa in ”det samiska”, 

försöker hon förena skogssamer, fjällsamer kustsamer, samer på nordkalotten och samer i 

Jämtland. Motsägelsen till påståendet att Stenberg tror på gruppers heterogenitet är påtaglig, 

men kontexten avslöjar hur denna manöver är logiskt rimlig.  

De konflikter Stenberg viftar igång utgår från hennes situation. Skogssamer uppvärderas 

eftersom de faller helt mellan stolarna i många frågor. Är det inte vissas rätt att ”gå över” till 

svenskarnas sida? En generös tolkning är att det politiska läget inte tillåter sådant, gruppen 

måste hålla ihop för att få styrka att befria sig. Detta har dock en essentialiserande undersida 

som är svår att hantera. Loomba menar t.ex. att skapandet och internaliseringen av konflikter 

är en kolonial maktstrategi. Kolonialismen har en tendens att reproduceras inifrån av de 

konflikter som den skapar. 86 

Stenberg talar nästan alltid utifrån den skogssamiska positionen, hon försöker upphäva det 

specifikt skogssamiska samtidigt som hon för en bredare kamp för samiskhet i stort. Med 

tanke på den frustration hon känner mot svensken som har skapat den mycket smala 

fjällsamiska minoriteten med statliga ingrepp och så vidare. Mot bakgrund av denna grova 

essentialisering som är strategisk endast för kolonisatören är Stenbergs definition av en same 

mycket befriande. Renskötseln är inte exklusiv eller geografiskt avgränsad, alltså är den långt 

mer befriande än innan. Begreppen essens och definition kryper närmre varandra. Även om 

man accepterar sakers föränderlighet och kulturell utveckling finns det väl ändå i varje 

historisk punkt karaktärsdrag som kan sägas definiera vissa grupper, oavsett hur liten gruppen 

är. Essentialismens faror verkar vara att den utmynnar i ett ”lapp skall vara lapp” tänkande där 

”lappen” anses vara i någonsorts statisk glaskupa där förändring inte är möjlig. En av Dat läh 

mijen situds stora konflikter är att navigera denna ravin av problematik. Att helt upplösa 

gruppdefinitioner skapar en falsk anarki som helt ignorerar sociologiska processer medans 

storsamhällets modeller bara förvränger samernas egentliga identiteter. Svaret blir alltså en 
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sorts mellanväg som försöker bygga pan-samisk solidaritet samtidigt som samernas 

självbestämmande och kulturella mångfald är enormt viktig.  

Sedan är det viktigt att påpeka att Stenberg inte utesluter en framtid där samerna i sin 

utveckling helt har gått ifrån renskötsel för att ägna sig åt något annat.87 Eftersom samerna 

kan röra sig mellan olika kulturstadium innebär detta att Stenbergs definition av en same även 

den kan tolkas som strategisk. Egentligen är den temporär och ett steg på vägen mot 

fullständigt självdefinierande utan behov av att hänga upp sin existens på specifika materiella 

villkor, men denna koppling är inte självklar.  

Anledningen till att jag i början av detta avsnitt väldigt snabbt resonerade kring moderniteten 

som upplysningens utsträckta hand är för att göra en avskiljning. Med Stenberg och Du Bois i 

ryggen vill jag visa på hur hela debatten har en hegeliansk skepnad där andlighet och 

materialitet har en dialektisk relation. Moderniteten kan sägas vara den materiella sidan av 

upplysningen och dessa formar varandra genom den dialektiska rörelsen. Som exempel 

nämner Stenberg i sin bok den djuriska slakt som första världskriget innebar och hur denna 

fundamentalt ifrågasätter västvärldens upplysta ideal kring rationalitet och medmänsklighet. 88 

Idén möter det konkreta och förändras, kommer tillbaka som något annat. Processen fortsätter.  

Det Stenberg i Dat läh mijen situd vill är att i någon mån bryta sig loss från detta. Hon känner 

avsmak inför civilisationens ”framsteg”, dess materialism som sköljer som en våg över 

Norrland. Hon förklarar att:  

Den andliga och ekonomiska faran, som kanske skall sluta med samefolkets 

undergång, växer och blir större för varje år som går. Ty utvecklingen i 

lappmarkerna går framåt med svindlande fart. Den moderna tidsandan med 

all dess materialism mammonskult och vinningslystnad får allt större insteg 

hos och makt över människorna. Och i samma mån växer förförelserna och 

frestelserna på det etiska livets område. 89 

Det etiska livets område. Linjen är total och oundviklig. Samtidigt som utvecklingen går 

framåt med svindlande fart inskränks det etiska. Samerna kippar efter andan, de dränks i 

varufetischism och vinningslystnad. De dränks för att den infrastruktur och utbildning som 

beviljas dem är utmejslad för att hålla dem låsta i skruvstädet. Stenberg förklarar sorgen över 
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den förlorade ljusglimt som upplysningen lät släppa igenom, men som materialismens dörr 

stängde:  

Det var grymt att ge oss en glimt av ljuset, att låta oss läppja på bägaren där 

kunskapens vin flöt – och så med ens stänga dörren för oss och huta åt oss: -

lapp skall vara lapp-.90 

Ljusglimten var det välfungerande lappskolesystemet som skulle fungera som ett slags 

seminarium där kunskap i all dess form skulle introduceras in i samiska samhällen för att 

sedan kunna spridas organiskt, Stenbergs egna utbildning i en ambulerande skola var av detta 

slag. Men varför stängdes dörren, vad hände? Staten bestämde att denna undervisning gjorde 

att samerna avnomadiserades och började dra sig mot denna tidigare nämnda ack så 

skrämmande blandningen mellan Den Andre och Den Samme. För att förhindra denna 

kulturella styggelse och framförallt för att försäkra ekonomin om samernas fortsatta 

produktionsroll reformerades skolsystemet till ”kåtaundervisning” som barskt underkänns 

med orden ”Fjäll-lappens kåta är det olämpligaste skolrum i världen”. 91 Nedgraderingen var 

tydlig och med önskad intention. Svenska myndigheter ville inte att en same genom 

utbildning ”såsom en svensk” skulle bli en sämre renskötare. 92 Renens kropp är värd mer än 

lappens själ.  

Denna sorts vändning i intention är inte unik för den svensk-samiska konflikten. Du Bois 

tacklas med detta dilemma när han resonerar kring rekonstruktionstiden, alltså tiden mellan 

slaveriet och rassegregationen, när svarta på pappret fick många rättigheter och många 

initiativ tog för att rekonstruera USA i en integrerande riktning. Frustrationen över att få ha 

sett ljuset för att sedan åter omges av slöjans mörker är självklart påtaglig och förståelig. Flera 

saker händer här; för det första förstärks det dubbla medvetandet då uteslutningen blir mer 

definitiv när ett alternativ har lurat framför dem för att sedan ryckas bort, varför Stenberg talar 

om att ”okunnighet och andligt mörker tar död både på samens kropp och själ samt hans 

renar.” 93 Efter att ha sett bildningens potential blir den egna situationen än mer outhärdlig. 

För det andra säger det något om den primärt drivande kraften i den hegelianska dialektiken, 

nämligen produktionsförhållande för att liera oss med Marx. Här kan det falla oss väl till pass 

att angripa den hegelianska modellen genom Theoder W. Adornos läsning av Hegel. I 

ackompanjemang med Marx ser han hur det hegelianska sättet att se på arbetets dialektik hör 
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ihop med herrens världsbild. ”Arbetsmetafysik och tillägnandet av främmande arbete 

kompletterar varandra.” 94 Den härskande klassen använder enligt denna tolkning även denna 

positiva arbetsmetafysik till sin fördel då de längst ner som sköter produktionen blir 

romantiserade på ett ädla vilden sättet. Samerna ska förse Sverige med renprodukter men det 

är ju bra för samerna eftersom deras genuina kultur är så vacker och jordnära med deras 

roliga dräkter och så vidare. Fascinationen för kulturen sker på ett avstånd, någon egentlig 

interaktion / delaktighet sker ej.  

Apropå Adorno är frågan om naturen som objekt central. I hans marxläsning framgår det 

tydligt att arbetets avhängighet av naturen, en råvara, är ett existensvillkor för processen i 

sig.95 Å ena sidan delar Stenberg denna syn då hon tydligt anser att naturen kan manipuleras 

till vår fördel, genom att bygga hus, hundkojor och ha elförsedda hem, och det är upp till oss 

att göra detta efter behov. 96 På detta är hon indirekt i fas med övrig hegeliansk tradition. Men 

det finns en underliggande subtil kritik av objektifieringen av naturen och dess konsekvenser. 

Kritiken är inte explicit utan bygger på ett försök att (på sann hegelianska) upphäva den 

andliga upplysningen ur materialismen och istället göra den självständig. I polemik mot falska 

rapporter om att svensk utbildning ”avnomadiserar” samerna menar Stenberg istället att 

utbildning gör dem till bättre nomader. På denna punkt är hon stenhård, bergsäker till och 

med.  

Det faktum att hon avmystifierar mycket av samisk tradition gör inte att hon försöker avskriva 

den sitt värde på något vis. Hon förklarar det som länge av svensken kallats trolldom som en 

naturlig följd av deras traditioner och livsstil. Det är inte konstigt att de kan förutspå vädret 

mycket snabbare än svensken, men eftersom den senare inte förstår hur samerna gör det har 

det länge kallats trolldom.97 Hon ger en enkel förklaring av de traditioner som har varit 

centrala för att gynna renskötseln utan att för den delen utmåla samerna som ett mytiskt 

naturfolk. Det går egentligen inte svara definitivt på hur hon ser på naturen: subjekt eller 

objekt!? Och det är en oproduktiv fråga. Poängen är att hon tar avstånd från att naturen är 

något som måste kuvas, att civilisation och ökad produktivitet är mål i sig. Samerna har i alla 

tider behövt ta hand om skogen för sin egen skull, och som ett bevis finns de vackraste 
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skogarna runt samernas renvallar. 98 Upplysningen är inte dominans utan en anti-industriell 

bildningsprocess där själens ljus ska leda till förståelse för och inte dominans över tingen.  

Upplysningen negerar inte nomadism. Utveckling betyder inte att ens varor blir fler och kan 

fylla (och skapa) fler behov, den enda utvecklingsmodell Stenberg använder sig av i boken 

som hon faktiskt håller med om är just den andliga. Det är viktigt att inte tolka detta som att 

det enda samerna vill är att bo i kåtor och vara upplysta, syftet är inte att förstärka villfarelsen 

om en autentisk minoritet. Den andliga upplysningen måste paras ihop med ett äkta svenskt 

medborgarskap där alla samer har samma medborgerliga rättigheter och skyldigheter och där 

ingen kolonialistisk hanteringspolitik råder. Detta gör att det är fritt för samer att utvecklas 

andligt men också materiellt om de så behagar. Stenberg menar att upplysningen inte står i 

konflikt med nomadism och försäkrar den svenska publiken om att samerna inte kommer at 

”fly” från sin livsstil. 99 Kunskap innebär bildning, inte en pekpinne på hur de ska leva sina 

liv. På detta sätt går hon ifrån dialektiken genom att försöka avsäga sig det materiellas 

centralitet.  

För att avslutningsvis försöka förstå bildningsidealet som Stenberg står för är det nyttigt att än 

en gång blicka över Atlanten till W.E.B. Du Bois. Dennes debatter och tvister med Booker T. 

Washington, som var en ledande röst för industriell kunskap parat med isolation för att bygga 

den svarta gruppen ”från grunden”, presenterar ett bildningsideal som stämmer överens med 

Stenbergs och hjälper oss att förtydliga skiljelinjerna. Du Bois menar att Washington har 

tappat siktet på egentliga mänskliga framsteg och har istället förtappat sig i en tom 

materialism. 100  

Du Bois menar att rasism är en sorts perversion som måste tas som ett obehagligt faktum, ett 

faktum vars enda lösning är att bredda det mänskliga förståndet. Rasismen är paternalistisk 

och infantiliserande, den behandlar vuxna som barn och hämmar därför utveckling. Men 

utveckling är inte en universell process. Det finns inte endast en sorts framsteg. I sann 

idealistisk anda hävdar både Du Bois och Stenberg sitt egna folks meddelande till världen. 

Herder och Hegel ler genom världsanden. Du Bois för i bevis att ”black folks” vars själar han 

skriver om har ett eget unikt meddelande till världen. Deras kultur är inte bara ett stadium, en 
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degenerad evolutionär blindtarm, utan ett folk vars andliga meddelande är viktigt för 

världen.101 I nästan exakt samma manér talar Stenberg om samernas meddelande till världen.  

Den upplyste och kunnige har nämligen förutsättning och möjlighet att inse 

det stora och intima sammanhanget i mänskligheten och att varje nation och 

individ såsom led i det hela har sin särskilda uppgift att fylla i världen. 102 

Det enda sättet för Stenberg att bidra till det hela (med andra ord en sorts världsande) är att 

genom upplysning bli en kunnig och mer sammansatt person. Kanske är det samernas uppgift 

att ta hand om naturen och renarna. I så fall inser de detta när de själva blir bildade. Som 

pedagogiskt exempel kan upplysning sägas vara att upphäva slöjan och det dubbla 

medvetandet. Första steget från att endast vara kugghjul intvingade i ett produktionssystem är 

självkännedom och kunskap om den egna situationen. Denna kunskap har Stenberg fått och 

kan därför hårt kritisera det system som håller fast samerna. Det som svensken inte förstår är 

att upplysning är det enda som kan rädda nomaderna. De törstar och hungrar efter den, det är 

ett begär. När begäret släcks är det inte möjligt att förutspå vad som följer, precis som att det 

är svårt att vara klartänkt när man svälter och törstar ihjäl. Viktigt är att Stenberg poängterar 

att det är ointressant att debattera om det som följer kommer gynna den svenska ekonomin 

eller inte. Är svensken den upplysta och frihetsälskande person han själv är så stolt över är det 

viktigt för den svenska folksjälen att släppa tyglarna och låter samerna utvecklas i den 

riktning som de behagar.  

Avslutningsvis är detta förmodligen det enda rimliga sättet att ”rädda” upplysningen på. Att 

på riktigt låta idéer stötas och blötas, låta olika folk och grupperingar utbildas och leva som de 

behagar. Ju fler parenteser och bisatser universella proklameringar får desto mer korrupta och 

partikulära blir deras bruk. Genom att granska gränsen mellan definitionerna, där universella 

rättigheter inte längre gäller, får vi större kunskap om vilka egentliga intentioner dessa ideal 

utgår ifrån.  

Dessa intentioner måste förstås och hanteras. Både Du Bois och Stenberg är tydliga med att 

hela västerländska idétraditionen inte är en korrupt massa, den är lika heterogen och intressant 

som samisk eller afroamerikansk tankebildning. Men för att kunna undvika att utveckling och 

framsteg inte skapas genom förtryck måste vi vara hälsosamt självkritiska. Hälsosamma i den 

bemärkelse att kritik av upplysning och modernitet inte innebär att förkasta koncepten sig. 

Definitionerna bestämmer vi kollektivt och kollektivt kan vi kommunicera över och igenom 
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de linjer och slöjor som är uttänkta att förhindra samtalet. Det är möjligt att transcendera alla 

maktpolitiska definitioner såsom kön och ras just därför att de är maktpolitiskt konstruerade, 

men detta måste vi först genom kommunikation inse.  

Sammanfattning 
 

Denna uppsats har gjort en post-kolonial tolkning av en samisk motståndshandling. Analysen 

har börjat i den alternativa historieskrivning Stenberg presenterar för att sedan gå in på hur 

bokens stilgrepp tjänar det övergripande syftet. Efter detta höjs nivån till Stenbergs nutid då 

konfliktlinjer mellan fjällsamer och skogssamer analyseras för att slutligen gå in i en 

diskussion om upplysningens och det västerländska samhällets framtid. Uppsatsen har 

associativt sökt koppla källmaterialets analyser till en större kontext genom i huvudsak Du 

Bois och Hegel för att förstå hur det samiska har interagerat med koloniala maktstrukturer. 

Uppsatsen har även engagerat sig i den argumentation Stenberg för kring andlig upplysning 

som det främsta anti-koloniala verktyget för att förstå vad den betyder för det samiskas 

överlevnad men även hur den påverkar Sverige som helhet då det samiska och det svenska 

inte har en definitiv gräns.  

Litteraturlista 
 

Tryckta källor 
Essä av Adorno Theodor W., Anders & Bartonek, Anders, Att läsa Hegel, Tankekraft, 

Hägersten, 2012 

 

 

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’ 

 

Buck-Morss, Susan, Hegel, Haiti, and Universal history, University of Pittsburgh Press, 

Pittsburgh, Pa., 2009 

 

Elenius, Lars, Nationalstat och minoritetspolitik: samer och finskspråkiga minoriteter i ett 

jämförande nordiskt perspektiv, Studentlitteratur, Lund, 2006 

 

Fanon, Frantz, Jordens fördömda, [Ny utg.], Leopard, Stockholm, 2007 

 

Hjorthén, Adam, Border-crossing commemorations: entangled histories of Swedish settling in 

America, Department of History, Stockholm University, Diss. Stockholm : Stockholms 

universitet, 2015,Stockholm, 2015 



36 

 

 

Ipsen, Pernille and Fur, Gunlög Introduction, Itinerario, 33(2), pp. 7–16. doi: 

10.1017/S0165115300003065, 2009 

 

Essä av Kojève, Alexandre, Anders & Bartonek, Anders, Att läsa Hegel, Tankekraft, 

Hägersten, 2012, essä av Theodor W. Adorno 

 

Lindholm, Valdemar, Dat läh mijen situd !: Det är vår vilja : en vädjan till den svenska 

nationen från samefolket, Svenska förlaget, Stockholm, 1920 

 

Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, 2., 

[omarb. och utvidgade] uppl., Tankekraft, Stockholm, 2008 

 

Manker, Ernst, Skogslapparna i Sverige: fältanteckningar, Stockholm, 1968 

 

Introduktion av Gunlöf Fur i Naum, Magdalena & Nordin, Jonas M. (red.), Scandinavian 

colonialism and the rise of modernity: small time agents in a global arena, Springer, New 

York, 2013 

 

Samefolkets egen tidning Nr 2 Februari 1960 Artikel: ”En märkeskvinna bland samer” 

 

Smith, Linda Tuhiwai, Decolonizing methodologies: research and indigenous peoples, 2nd 

ed., Zed Books, London, 2012 
 
 

Elektroniska källor 
Appiah, Anthony, Lines of Descent: W. E. B. Du Bois and the Emergence of Identity (W.E.B. 

Du Bois Lectures) [Elektronisk resurs], Harvard University Press, 2014 

 

Du Bois, W. E. B., The Souls of Black Folk : Essays and Sketches [Elektronisk resurs], The 

Floating Press, Auckland, 1903, via Project Gutenberg  http://www.gutenberg.org/ebooks/408  

 

Elenius, Lars, Symbolic Charisma and the Creation of Nations: The Case of the Sami, Studies 

in Ethnicity and Nationalism: Vol. 10, No. 3, 2010  

 

Lista av publikationer från Cesam, Umeå Universitet.  

http://www.vaartoe.umu.se/forskning/publikationer/  

 

M K (Karin) Stenberg https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=20059 Svenskt 

biografiskt lexikon, artikel av Olavi Korhonen. Hämtad 2016-11-14 

 

Matsumoto, Carley, An Introduction to Strategic Essentialism, Lewis & Clark College 

Environmental Studies Program, https://ds.lclark.edu/sge/2012/03/12/an-introduction-to-

strategic-essentialism/ 

 

Zamir, Shamoon., The Cambridge Companion to W. E. B. Du Bois [Elektronisk resurs] /, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2008 

http://dx.doi.org/10.1017/CCOL9780521871518 

 
 

http://www.gutenberg.org/ebooks/408
http://www.vaartoe.umu.se/forskning/publikationer/
https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=20059
https://ds.lclark.edu/sge/2012/03/12/an-introduction-to-strategic-essentialism/
https://ds.lclark.edu/sge/2012/03/12/an-introduction-to-strategic-essentialism/
http://dx.doi.org/10.1017/CCOL9780521871518


37 

 

 

 
 
 

 


