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recensioner

Helle Askgaard & Dorte Smedegaard. 
Vildfuglene. En biografi om Emelie De-
mant og Gudmund Hatt. København 2016: 
Forlaget Multivers 336 s. 

Ett omaka par i geografins utmarker är 
de två danskarna Emelie Demant och 
Gudmund Hatt, som var för sig och till-
sammans bröt dåtidens konvenans för att 
sluta sina liv som föraktade och bortsor-
terade medlöpare. Vildfåglarna är namnet 
på en biografi över dem, en metafor för en 
upptäckarlusta som till slut leder dem vill, 
åtminstone i omvärldens ögon.
 Emelie Demant föddes 1873 på Jylland, 
och som barn läste hon gärna om främ-
mande länder. En favorit var Zacharias To-
pelius’ Sampo Lappelill som inspirerade 
till drömmar om snövidder, midnattssol 
och midvintermörker.
 1897 antas Emelie till en målarskola 
förkvinnor. Trots vissa framgångar råkade 
hon in i en depression, som systern Ma-
rie sökte bota genom ett betala en resa till 
Lappland i juli 1904. På tåget mellan Riks-
gränsen och Torneträsk hamnar systrarna 
intill en medelålders ”lap” i samiska klä-
der. Med hjälp av en finskkunnig medrese-
när lyckas Emelie förklara att hon vill leva 
ett år i en nomadfamilj. Mannen, som heter 
Johan Turi, lovar att försöka ordna saken 
och bjuder in systrarna till siitan på andra 
sidan Torne Träsk. Turi berättar att han vill 
skriva en bok om sitt folk, dess värderingar 
och traditioner. De kommer överens om att 
Emelie skall komma tillbaka när hon lärt 
sig det samiska språket. Resan blir en ny-
start.

 Väl hemma får Emelie ett brev på blan-
dad svensk-finska, där Turi dels upprepar 
sin önskan att skriva en bok. Emelie inle-
der studier i samiskt språk. Hon följer ut-
vecklingen i Sápmi, och Turi rapporterade 
i sina brev om den katastrofala situationen 
för de renägande samerna, dels på grund 
av olycksvintern 1906, dels konflikten 
mellan Norge och Sverige angående sam-
ernas tillgång till betesland på den norska 
sidan, utlöst av unionsupplösningen. 
 Våren 1907 reser Emelie till Torneträsk 
och får bo hos Turis bror Aslak med fa-
milj, som tillhör Talma sameby. Hon del-
tar i gruppens vandringar, delvis under 
strapatser. Vid Andersmässan i Jukkasjärvi 
väcker hon uppmärksamhet i sin same-
dräkt och hon träffar Hjalmar Lundbohm, 
Kirunakungen, som lovar hjälpa till med 
utgivningen av Turis bok. Vid ett möte i 
Vittangi föreslår landshövdingen att Eme-
lie skall följa en annan sameby, från Ka-
resuando, över fjällen till sommarbete i 
Tromsdalen i Norge. Väl åter från Norge 
försöker Emelie att få Turi att skriva fär-
digt sin bok 
 För en vetenskaplig hantering av texten 
krävdes hjälp av etnologisk kompetens, 
och Emelie fick tips om en ung man, Gud-
mund Hatt, född 1884 på Jylland. Efter 
universitetsexamen reste han till släk-
tingar i USA, bodde några månader hos 
en missionär bland cherokeeindianerna 
och antogs för etnografistudier vid Har-
vard University i Boston. Efter ett års stu-
dier i USA tipsades han om att en kvinna 
som var djupt sysselsatt med ”lappernes” 
liv och rättigheter, behövde kunskap om 
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vetenskaplig metod för sitt arbete. Mötet 
med Emilie ägde rum i november 1909, 
och under två år samarbetade de två un-
der Emilies resor till Lappland och Gud-
munds studier för en magisterexamen i na-
turvetenskap och geografi. 1910 utkom-
mer Muitalus sámiid birra på nordsamiska 
med en översättning till danska, ett sam-
arbete mellan Johan Turi och Emelie De-
mant med Hjalmar Lundbohm som på-
drivare och finansiär. Boken väckte stor 
uppmärksamhet, snart var den översatt 
till tyska och efterhand på ett antal andra 
språk, men bland samerna var meningarna 
delade. I Norge anmäldes boken i Verdens 
Gang av Knut Hamsun, positivt som en et-
nografisk skildring, men med en stark un-
derton av att skriften var ett svenskt inlägg 
i den hätska konflikten över renbeteslan-
den. 
 1911 gifter sig Emelie med den 12 år 
yngre Gudmund. Samma år inbjuds hon av 
Det Kongelige Danske Geografiske Sels-
kab att som första kvinna föreläsa om sin 
forskning, med Johan Turi och Norges 
sändebud närvarande. Den senare protes-
terade mot framställningen som han an-
såg vara anti-norsk, medan Emelie försva-
rade samernas rättigheter. Under följande 
år reser paret till Lappland i kontakt med 
Lundbohm och Turi. Gudmund rapporte-
rar i Dansk Geografisk Tidsskrift. 1914 är 
hans doktorsavhandling klar, en innova-
tions- och utbredningsstudie av arktiska 
skinndräkter. Emelie illustrerar, men nu är 
det hon som är makens assistent. Vid be-
söket i Sápmi 1916 hamnar paret mitt upp 
i den hätska debatten om samernas inte-
gration i storsamhället, föranlett av ut-
redningen om nomadskolesystemet. Pa-
ret träffar även rasbiologen Herman Lund-

borg, som de i ett brev betecknar som en 
”svagt begavet og temmelig uvidende Vig-
tigpeter, fanatisk og indbilsk Nationalist”. 
Paret besökte aldrig Lappland igen, men 
båda försvarade alltid samernas rättigheter 
och bevarade kontakterna med den egen-
sinnige Turi, som hade svårt att hantera sin 
berömmelse. 
 Hatt fick 1919 en tjänst vid Nationalmu-
seets etnografiska samlingar. I nästan tjugo 
år arbetade han med att kartlägga Jyllands 
förhistoriska kulturlandskap. 1922 besökte 
paret de forna danska Jungfruöarna som 
några år tidigare sålts till USA och företog 
utgrävningar av förkolombiansk bosätt-
ning. Tio år senare studerades Östgrönland 
i liknande syfte, men med en geopolitisk 
biton: Den hårda geopolitiska konflikten 
med Norge om territoriet. En annan insats 
var att söka rädda delar av det danska hed-
landskapet som uppodlades i en anda av 
inre kolonisation, varvid både biotoper och 
odlingsrester förstördes. ”Med traktorerne 
i hælene” sökte man skapa fredningar un-
der starkt motstånd från Hedeselskapet 
och bönderna. 1929 fick Hatt en profes-
sur i geografi vid Köpenhamns universi-
tet. Redan 1922 hade han tillsammans med 
en naturgeograf givet ut första bandet i ett 
fyrbandsverk, Jorden og menneskelivet, en 
global regionalgeografi som skulle bli ett 
standardverk i geografiundervisningen och 
Hatts väg in geopolitiken. 1934 fick han 
möjlighet att hålla populärvetenskapliga 
radioföredrag om geopolitik.
 Kort före Tysklands invasion skriver 
Gudmund Hatt om geopolitik i Berlingske 
Tidende, översatt och publicerat i Sverige 
året därpå: ”Ordet geopolitik har först an-
vänts av den svenske statsvetenskaps-
mannen och geografen Rudolf Kjellén … 
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[Friedrich] Ratzel är Kjelléns förutsättning 
… På tyska har det skrivits alltför mycket 
av Ratzels efterföljare om staten som ”ru-
morganism”. I synnerhet bör man varna 
mot den uppfattningen att små stater alltid 
skulle representera primitiva utvecklings-
skeden, stora stater mera framskridna ske-
den, och att det därför är de små staternas 
naturliga öde att bli uppslukade av de stora 
staterna … Ratzels arbeten äro fria från 
den polemiska ballast som präglar mycket 
av vad geopolitikerna skriva. I Ratzels 
böcker är luften hög, kylig, opersonlig. 
Men geopolitikernas avhandlingar äro allt 
för ofta inlägg i den politiska kampen, och 
de önska inte ens vara något annat. … Och 
de tyska geopolitikernas propaganda är så 
uppenbar och omaskerad, att den näppeli-
gen kan vilseleda vakna läsare.” Det är en 
typ av propaganda som han senare skulle 
anklagas för att ha bedrivit. 
 När Tyskland trots en non-agressions-
pakt angrep Danmark den 9 april 1940 ka-
pitulerade landet nästan omgående, men 
fick behålla inre självstyre och en koali-
tionsregering som uteslöt nazisterna. Sty-
ret innebar en svår balansgång mellan de-
mokrati och underkastelse. Hatt fortsatte 
med sina geopolitiska föredrag, givetvis 
under censurens kontroll, men efter Tysk-
lands maktövertagande den 29 augusti 
1943 1943 upphörde han helt med sin geo-
politiska verksamhet.
 Lördagen den 5 maj 1945 hämtade Gud-
mund Hatt av dansk polis strax efter att 
han avslutat dagens arbete som censor i lä-
rarexamen. Han ställdes till svars för sin 

verksamhet som tysksinnad radiokom-
mentator. Däremot förefaller det som hans 
akademiska undervisning varit opåverkad 
av hans geopolitiska bedömningar, som 
uppenbarligen varit tyskvänliga. Två år 
och en dag senare föll domen: Hatt avsat-
tes från sin professur, men fick behålla sin 
lön fram till pensioneringen. Den danske 
Lundageografen Henrik Gutzon Larsen 
har i flera artiklar behandlat Hatts åsik-
ter och handlingar under den tyska ocku-
pationen. Enligt Larsen sökte Hatt fram-
hålla småstatens plats i det internationella 
systemet, ekonomisk bärkraft och effekti-
vitet snarare än rummets storlek, samt det 
danska folkets geopolitiska roll. 
 Under många år var Gudmund Hatt del-
vis även hans hustru strukna ur det offent-
liga Danmark. Hatt upphörde med all kul-
turgeografisk verksamhet, men fortsatte 
med sina arkeologiska skrifter. Emelie 
drabbades av sjukdom, hennes konst hade 
föga framgång och efter hennes död 1958 
levde Gudmund knappt två år.
 Vildfuglene är en väldokumenterad, 
men något svåröverskådlig berättelse, med 
en tonvikt på relationer, konst och poesi 
som inte framkommer i denna artikel. Men 
boken är också ett starkt vittnesbörd om 
två sammanflätade livsöden av rumsliga 
och ideologiska gränsöverskridanden i ett 
skandinaviskt sammanhang i tider när lo-
jalitet och ideologi sattes på svåra prov. 
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