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Abstract 
 
Med Roland Barthes semiologiska mytsystem som mall analyserar jag i uppsatsen 

de myter om samerna som Selma Lagerlöf berättade, för Sveriges skolbarn, i sin 

geografiska läsebok Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, och jämför 

dem med den samtida politiska ”lapp skall vara lapp”-myt, som påstod att samerna 

hade ett rasdrag som gjorde dem starka som renskötare i fjällen, men att de i övrigt 

var svaga och mindervärdiga. Resultatet av undersökningen visar att Lagerlöf i sin 

läsebok presenterade två helt olika myter om samerna. 

 

En, dold myt, i allegorisk form, där hon var skarpt kritisk till den undanträngning av 

samerna som den kulturdarwinistiska ”lapp skall vara lapp”-myten förespråkade, och 

en tydlig myt, där hon öppet legitimerar denna förskjutning av den etniska minorite-

ten. 

 

Sökord: Barthes, Lagerlöf, Lundbohm, kulturdarwinism, Nils Holgersson, samer, 

semiologi, vildgäss 
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1. Inledning 
 

De flesta av oss har nog än idag något slags förhållande till Selma Lagerlöfs geogra-

fiska läsebok Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, eller i alla fall en åsikt 

om den. 

 

Personligen så upplevde jag högläsningen i skolan som ganska dryg och omständlig, 

men ändå som ett positivt och annorlunda inslag i undervisningen. Jag kan inte 

förneka att jag tycker hennes pedagogiska idé om att levandegöra geografiundervis-

ningen, genom högläsning, i form av en äventyrsroman är genial, långt från den 

konservativt traditionella och statiska undervisningen. Den största skillnaden mellan 

Nils Holgersson och fackmässiga läroböcker är, enligt mig, att det som framställs i 

Lagerlöfs bok upplevs, medan det som fackboken redogör för uppfattas. I Nils Hol-

gersson har begreppsmässig klassificering och diskursiv analys ersatts med konkreta 

upplevelser av de svenska landskapen sedda ur en pojkes, en vildgåsflocks, samt en 

rad andra djurs olika synvinklar. 

 

Skillnaden kan tyckas både enkel och självklar, men jag är övertygad om att det är 

en grundläggande skillnad mellan konstens och vetenskapens sätt att genomtränga, 

skildra och förmedla erfarenheter om verkligheten. 

 

Idag, drygt trettio år efter mitt eget möte med Nils Holgersson, berättar min 10-åriga 

dotter att de i skolan, som en del av landskapsstudierna använder sig av denna 

klassiska lärobok. Efter mer än hundra år efter utgivningen är den alltså fortfarande 

aktuell. Imponerande! 

 

Med detta som bakgrund känns det extra inspirerande och intressant att titta lite 

närmare på hur myten, eller myterna om samerna beskrivs i Nils Holgersson. Inte 

bara med tanke på att den genom flera generationer lästs av och påverkat miljontals 

människor, inte bara i Sverige, utan runt om i världen, utan även för att den kultur-

darwinism som hade ett så avgörande inflytande på den svenska samepolitiken och 

mytbildningen av samerna vid den tid då boken växte fram troligtvis påverkade 

Lagerlöfs framställning av denna minoritet. Med tanke på den aktiva assimileringspo-

litik staten drev mot både samer och tornedalingar runt år 1900 är det därför av 
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särskilt intresse att se på vilket sätt hon framställer de etniska minoriteterna i Nils 

Holgersson. Jag har valt att koncentrera mig på samerna. 

 

Jag kommer att använda mig av Roland Barthes semiologiska system för att under-

söka myterna. Semiologin kan användas i en mängd olika syften, med olika tillväga-

gångssätt, för olika människor utan att för den skull ge en slutgiltig och definitiv 

version av myten. Barthes representerar den tolkning av det mytiska som jag kom-

mer att använda mig av i min undersökning, nämligen naturalisering av historiska och 

politiska förhållanden, där mytiska föreställningar bland annat bidrar till att upprätthål-

la skillnader och gränser mellan olika grupper.1 

 

Mycket av det som presenteras i uppsatsen kommer således att vara mina egna 

uppfattningar och tolkningar, och bör därför behandlas som just det. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 
Kring sekelskiftet 1900 skapades under slagordet ”lapp skall vara lapp” en konstrue-

rad politisk myt som framställde samerna som odugliga till i stort sätt allt utom rennär-

ingen och att de inte kunde klara sig någon annanstans än långt uppe och ute i den 

norrländska periferin.2 En framstående företrädare för denna ideologi var LKAB:s 

legendariske disponent, Hjalmar Lundbohm, som även var samernas talesman i 

lappmarksfrågorna. 

 

Med denna bakgrund tänker jag, med hjälp av en semiologisk analys, undersöka hur 

myterna om samerna framställs i Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom 

Sverige och jämföra dem med den rasistiska politiska myten. 

 

Frågan lyder: Hur förhåller sig de myter om samerna som Lagerlöf berättar, för 

Sveriges skolbarn, till den samtida ”lapp skall vara lapp”-myt som växte fram inom 

politiken i början av förra sekelskiftet? 

 

                                            
1 Gilhus & Mikaelsson, 2003, s 177 
2 Lundmark, 2008, s 152 
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1.2 Material och metod 
 
Utgångspunkt för denna litteraturundersökning är Selma Lagerlöfs geografiska 

läsebok Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, och den politiska situation 

som var aktuell vid den tid då skolboken gavs ut. 

 

När det gäller samepolitiken, så studerar jag den först historiskt, för att få en bak-

grund till den rasistiska myten, och sedan tittar jag närmare på en enskild represen-

tant för denna ”lapp skall vara lapp”-ideologi, LKAB:s disponent Hjalmar Lundbohm. 

Jag har i böckerna Bergakungen och Hjalmar Lundbohm studerat hans förhållnings-

sätt gentemot samerna och hur han medverkat till mytens uppkomst. Hur Selma 

Lagerlöf i Nils Holgersson förhåller sig till tidens rådande minoritetspolitik studeras 

också. 

 

För att strukturera upp undersökningen och framför allt för att begränsa analysdelen 

från allt för stora utsvävningar har jag, som mall, använt mig av Roland Barthes 

semiologiska mytsystem som finns beskriven i Mytologier. 

 

I den första myten, allegorin, försöker jag först ta reda på huruvida mina misstankar 

gällande vildgässen är riktiga eller ej. Förhåller det sig så att vildgässen i boken i 

själva verket är samer, beskrivna i allegorisk form, eller inte? Förutom Edströms 

Selma Lagerlöf - livets vågspel, som leder tankarna dit, är Elenius två uppsatser 

oumbärliga i denna studie. Dessa uppsatser finns i följande litteratur: Bilden av det 

samiska och I Selma Lagerlöfs värld. 

 

Sedan riktar jag min uppmärksamhet mot den kritik som författarinnan fått utstå 

angående sina zoologiska sakkunskaper om vildgäss, och jämfört denna med egna 

studier av fågelarten. Tanken är inte att försvara Lagerlöf, utan att försöka ta reda på 

vilken art av vildänder det rör sig om, för att få kunskap om deras naturliga beteende 

och på så sätt få reda på vilka nya dvs. samiska egenskaper dessa fåglar tilldelats. I 

detta avsnitt har jag framför allt använt mig av två böcker: Ahlström, Den underbara 

resan och Imby, Nya svenska fågelboken. 

 

Den andra myten handlar om hur de ”verkliga” samerna framställs i nationens ideal-

bild av Norrland. Jag koncentrerar mig här i första hand på att se hur Lagerlöf i Nils 
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Holgersson hanterar den konflikt mellan samer och nybyggare som ägde rum kring 

förra sekelskiftet, för att se om idealsamen i hennes bok, dvs. den förskönade bild 

som uppdragsgivarna ville att Lagerlöf skulle måla upp för barnen, och som skulle 

vara utgångspunkten för deras andliga växt, är rent fiktiv och saknar verklighetsför-

ankring eller inte. Även miljön i sameland studeras i denna andra myt, vilket kanske 

är ganska naturligt, eftersom beskrivningen av landskapen är det primära i Selma 

Lagerlöfs geografiska läsebok, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Det 

jag vill uppnå med att undersöka de norrländska landskapen är helt enkelt att se hur 

myten om samerna påverkas av den ideala bilden av Norrland. Böckerna som jag 

huvudsakligen nyttjat i den andra myten är Ahlströms tidigare nämnda bok, Den 

underbara resan, samt Wernströms bok med samma titel och Lindskogs, Vid 

svenskhetens nordliga utposter. 

 

1.3 Disposition 
 
Efter inledningen och dess underrubriker börjar jag undersökningen med att titta lite 

på hur Roland Barthes semiologiska mytsystem fungerar. Först går jag igenom den 

del av språksystemet som kallas objektspråk, vilken ligger till grund för mytens 

semiologiska system, och sedan behandlar jag den del av mytsystemet som fått 

namnet metaspråk. Därefter undersöker jag i uppsatsens andra del, med hjälp av det 

semiologiska systemet, hur samerna framställs i Nils Holgersson. Först studerar jag 

hur myten om samerna framställs i allegorin och sedan hur de beskrivs i idealbilden 

av Norrland. Båda dessa mytavsnitt avslutas med en analys. I den tredje delen 

studerar jag hur Lagerlöf i Nils Holgersson förhåller sig till den kulturdarwinistiska 

läran om kulturstadier. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning. 

 

1.4 Bakgrund till Nils Holgersson 
 
Sveriges allmänna Folkskollärareförening tillsatte år 1901 en kommitté med uppdrag 

att arbeta fram en ny läsebok för folkskolan. Bakgrunden var missnöjet med den 

gamla Läsebok för folkskolan från 1868. Den hade blivit utsatt för hård kritik av bl a 

Ellen Key, som i en artikel i ord och bild 1898 kallade den en ”nationalolycka”.3 På 

                                            
3 Edström, 1986, s 91 
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punkt efter punkt visar hon hur ålderdomlig, träaktig, konservativ, opedagogisk och 

förlegad den svenska läseboken var.4 

 

I den nya boken ville man lyfta fram de bästa sidorna av nationen och en särskild vikt 

lades på att ge Norrland en modernare framtoning. Norrland var ju det stora framtids-

landet, som genom järnvägen gjorts tillgänglig för industriell exploatering.5 Det var 

Selma Lagerlöf som fick uppdraget att skriva boken. Det primära i hennes arbete 

bestod i att göra en ny geografisk beskrivning av det nya moderna Sverige. Det var 

så att Sverige vid sekelskiftet 1900 behövde en ny nationell identitet som kunde 

svara mot den nya politiska situation som uppstått. En identitet som tog fasta på den 

geografi som fanns kvar när orosmomenten från öst och väst försvunnit. Det som 

återstod var ett långt avsmalnat land med skånska bönder i söder och samer i norr 

som skulle fogas samman i den nyfödda nationella identiteten. Lagerlöfs Nils Hol-

gersson, som utkom i två delar 1906–07, blev en slags idealbild av Sverige i början 

av 1900-talet.6 

 

1.5 Bakgrund till ”lapp skall vara lapp”-myten 

 
Myten om att samerna enbart kan överleva om de håller sig i fjällen och försörjer sig 

som nomadiserande renskötare har sitt ursprung redan från slutet av 1500-talet, då 

fångstsamhällets befolkning blivit så stor att den krävde att extra födoämnen fördes 

in i Lappmarken. Balansen mellan befolkningen och tillgången till mat hade tidigare 

kunnat upprätthållas eftersom skinnhandeln varit stor och den relativt måttliga skat-

ten främst bestått av pälsverk. När sedan kronan började ta ut renar i skatt förändra-

des balansen, och i början på 1600-talet blev krisen ett faktum. I det läget var den 

mest rationella lösningen att utvidga stammen av tamrenar för att i högre grad försö-

ka leva på renkött. Detta stimulerades av kronan som bara tog ut hanrenar i skatt, 

vilket antagligen innebar att renhjordarna fick en mer avelsinriktad sammansättning. 

”Samerna övergick till rennomadism för att klara sig ur krisen. Och när processen väl 

kom igång fanns ingen väg tillbaka.”7 

 

                                            
4 Edström, 2005, s 184 
5 Elenius (Karlsson & Vinge (red)), 2005, s 182 
6 Elenius, 2005, s 187 
7 Lundmark, 1998, s 40 
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Under 1700- och 1800-talet genomgick ett mycket stort antal orter i Lappland en 

omvandling från vildmark till bygd. Denna omvandling orsakades av de kolonialise-

rande nybyggarnas verksamhet. Fisket, jakten, boskapsskötseln och jordbruket 

förvandlade naturlandskapet till ett kulturlandskap allt eftersom nya byar och bygder 

bildades. Denna förändring, eller utveckling, där naturlandskap omformas till kultur-

landskap, d.v.s. utnyttjas, utsuges och ödelägges, blev resultatet av den tagande 

hushållning som nybyggarna tillämpade.8 

 

Ända till slutet av 1800-talet hade politiken påverkats av en patriarkaliskt beskyddan-

de syn på samerna. De ansågs ha blivit undanträngda upp mot fjällen av ”odlingens 

framsteg”, eftersom deras nomadism stod på en lägre kulturnivå än jordbrukarna. 

Samerna minskade i antal och skulle dö ut inom en inte allt för avlägsen framtid. När 

sedan många av nybyggarna övergav den vildmark de ödelagt: Utfiskade sjöar, 

utjagade jaktmarker, frosthärjade, övergivna åkrar och igenvuxna ängar, kunde 

samerna åter bege sig ner från fjällen och nyttja marken längre söderut. 

 

Rykten började spridas att samerna ökade i antal och detta fick en stor betydelse, 

oavsett om det var sant eller inte. En undanträngd, utdöende kultur ledde till en 

medkännande förmyndarpolitik, men ett livskraftigt och framträngande folk krävde en 

helt annan behandling.9 

 

Vid den tid då skolboken växte fram under Selma Lagerlöfs penna bytte samerna 

skepnad i myndigheternas och forskarnas ögon. Nu var de inte längre en svag och 

undanträngd folkgrupp utan ett livskraftigt folk som spred sig allt längre söderut. Det 

blev helt enkelt nödvändigt att hålla dem kvar i fjällen. Konsekvenserna blev att 

samerna skulle hållas på avstånd från den svenska kulturen. 

 

Under 1900-talets början hade kulturdarwinismen ett starkt inflytande på den svens-

ka samepolitiken. Enligt denna högsta vetenskap vandrade folk från olika kulturstadi-

er mot allt högre nivåer. Renägande nomader befann sig långt ner, medan vita 

västerlänningar befann sig högst upp.10 Med motiveringar som att samerna hade ett 

rasdrag som gjorde dem starka som renskötare i fjällen, men att de i övrigt var svaga 

och mindervärdiga, kunde de klumpas ihop och placeras i det fack som låg längst 

                                            
8 Campbell, 1948, s 79-80 
9 Lundmark, 2008, s 94-157 
10 Lundmark, 1998, s 92 
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ifrån det svenska samhället nämligen de renskötande fjällsamerna. Den stereotypa 

bilden blev då att alla samer var renskötare. Utan ren ingen same. Detta innebar att 

de icke renägande samerna mer eller mindre tvingades att skaffa sig renar, eftersom 

de annars kom att klassas som svenskar och därmed förlorade sin samiska identi-

tet.11 

 

Så här förklarade kyrkoherden och skolinspektören Vitalis Karnell, som var den som 

myntade det politiska slagordet ”lapp skall vara lapp”, i en tidningsenkät 1906: 

 

”Gynna gärna lapparna på alla sätt i deras näring, gör dem till sedliga, nyktra och 

nödtorftigt bildade människor, men låt dem aldrig läppja på civilisationen i övrigt. Det 

har aldrig varit och skall aldrig bli till välsignelse. Lapp skall vara lapp.”12 

 

I böckerna Bergakungen och Hjalmar Lundbohm, beskrivs LKAB:s disponent som 

den svenska gruvnäringens stora man och staden Kirunas grundare. Han var en 

jordnära visionär, hårdför och ömhudad, arbetsledare och tekniker, men även sa-

mernas vän i både stort och smått. Vid handläggningen av lappmarksfrågorna kom 

Lundbohm att inta en ledande ställning. En bättre talesman än denne mäktige man, 

som förvandlade Sverige från bondeland till industrination, kunde samerna, enligt 

författarna, knappast få. 

 

När staten 1898 började bygga järnvägen genom ödemarken kunde Lundbohms 

Amerika inspirerade mönsterstad för arbetarna vid Luossavaara-Kirunavaara AB 

växa fram. Han arbetade ihärdigt för att skapa bättre materiella levnadsförhållanden 

för bolagets anställda och deras familjer.13 

 

Så här beskrivs Lundbohms framväxande stad i Lagerlöfs Nils Holgersson: 

 

”Upp till dessa berg höll man på att bygga järnväg från Gällivare, och i närheten av 

Kirunavara uppfördes en järnvägsstation, hotell för resande och en massa bostäder 

för alla de arbetare och ingenjörer, som skulle bo här, sedan malmbrytningen väl 

kommit igång. Det var en hel liten stad med glada och trevliga hus, som höll på att 

                                            
11 Catomeris, 2004, s 211 
12 Lundmark, 2008, s 155 
13 Johansson, 1993, Åström, 1965 
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resas i en trakt, som låg så långt mot norr, att de små förkrympta björkarna, som 

täckte marken, inte kunde få fram bladen ur knopparna förrän efter midsommar.”14 

 

Men hur kunde då samernas vän och talesman vara förespråkare för den kulturdar-

winistiska ”lapp skall vara lapp”-ideologin, som skapade myten om att samerna 

tillhörde en lägre kulturform och endast kunde överleva om de återgick till nomadlivet 

i fjällen? 

 

Åström skriver att Lundbohm, i ett brev till sin mor, berättar att man blir en bättre 

människa om man kommer ut i naturen och beklagar att han inte blivit född lapp eller 

indian. En viss rousseauism, kulturmänniskans längtan till naturstadiet, dikterade 

Lundbohms inställning till natur och människor. Lundbohm skulle komma att leva 

nära lapparna och alltid motsätta sig alla slags tvångsingripande som berörde sa-

merna eller deras land.15 

 

Det kan mycket väl ha varit på det viset, men jag är övertygad om att Lundbohms 

metod att förpassa samerna till sitt rätta element – vildmarken, utmålades på ett sätt 

som kunde uppfattas som om han gjorde det av omsorg. Låt oss titta närmare på 

Åströms text. Han skriver att disponenten gjorde allt för att skona lapparnas gamla 

kultur och därför fick inte samerna anställas vid gruvorna. Lundbohm sade i ett PM till 

chefen för civildepartementet: 

 

”De flesta lagar och förordningar, som afse att reglera förhållandet mellan lappar och 

bofaste, torde hafva tillkommit under den föreställningen att det vore en fördel, om 

landet i så stor utsträckning som möjligt blefve uppodlat och att lapparne, som repre-

senterade en lägre kulturform, i hvarje fall måste gå under. Därför har man särskilt i 

äldre tider gynnat nybyggarne och i många fall sökt uppmuntra lapparne och öfergif-

va nomadlifvet och istället blifva jordbrukare.”16 

 

Här visar Lundbohm tydligt att han vill att samerna ska återgå till sitt liv som noma-

der. Anledningen till detta är, enligt Lindskog, att Lundbohm som själv ledde den 

                                            
14 Lagerlöf, 1981, s 498 
15 Åström, 1965, s 55 
16 Åström, 1965, s 127 
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åderlåtning av samernas land som malmbrytningen i gruvan innebar, på olika sätt 

försökte mildra den skadegörelse som utvecklingen i övre Norrland förde med sig.17 

 

I Lundbohms promemoria angående programmet till nomadskolans läsebok visar 

han, utan omsvep, hur han i lappfrågorna vill skona samernas kultur: 

 

”Man måste i första rummet tänka på deras utveckling och sedan på instruktion i 

sådant som hörer till livets nödtorft, och då undervisningstiden är kort, så måste man 

sorgfälligt undvika mångläseri, vilket komme att skada barnen istället för att gagna 

dem. Det komme att splittra deras andliga kraft och hindra dem att bli vad lappar nu 

äro, nämligen harmoniska, förnuftiga människor, som kunna sitt yrke och som leva 

ett jämförelsevis lyckligt liv. Man måste ge dem en levande kunskap och inte en död. 

Därför bör man undvika de s.k. allmänt bildande ämnena så mycket som möjligt. Man 

bör exempelvis helt och hållet avstå från försöken att ge dem kunskaper om Sveriges 

industri. Det är ju icke meningen att ”kultivera” lapparna i den mening som detta ord 

vanligen tages. Vad skall det då tjäna till att ge dem en större s.k. bildning än de 

behöva för att leva lyckligt och göra nytta. Och lyckligast bliva de, om de kunna just 

så mycket som fodras för att de skola kunna utnyttja de livets förhållanden, under 

vilka de leva, och då bliva de också till störst nytta för andra.”18 

 

Oavsett om man väljer att tolka Lundbohm som en samernas beskyddare i industri-

samhället, eller som kulturdarwinist, så går det knappast att bortse från det faktum att 

hans uttalanden, som var starkt rasistiska och nedvärderande, också hade stort 

inflytande på tidens samepolitik. Jag är övertygad om att denne mäktige man hade 

en framträdande roll i ”lapp skall vara lapp”-mytens framställning. 

 

I sin uppsats Lille Lapp-Natti och hans fostersystrar skriver Lindskog, att Hjalmar 

Lundbohm var en framstående företrädare för ”lapp skall vara lapp”-ideologin, och att 

under hans tid i Kiruna gästade så gott som alla, konstnärer och skribenter, som var 

med om att teckna nittiotalets romantiska norrlandsbild, disponentvillan.19 Selma 

Lagerlöf tillhörde denna skara. När hon sommaren 1904 besökte Malmberget under 

sin researchresa till Norrland fick hon gruvdisponenten själv som ciceron.20 

                                            
17 Lindskog, 2005, s 32 
18 Åström, 1965, s 125-126 
19 Lindskog (Brändström red), 2000, s 102 
20 Elenius (Karlsson & Vinge (red)), 2005, s 191 
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2. Roland Barthes semiologiska mytsystem 
 
Begreppet semiologi skapades av Ferdinand de Saussure och avsåg en vetenskap 

för att studera tecken, d.v.s. någonting som stod för någonting annat. Han var enbart 

intresserad av semiologin som lingvistiskt redskap och skapade sina semiologiska 

termer med språket som förebild. 

 

Barthes mytsystem bygger på Saussures modell, och kan ses som en vidareutveck-

ling av denna. Det första semiologiska systemet kallar Barthes för objektspråk, 

eftersom myten använder detta för sina syften. Språkets tecken blir objekt för myten. 

Det andra systemet kallar han för metaspråk, därför att det är ett andra språk, i vilket 

man pratar om det första.21 Poängen med denna indelning är att det blir möjligt att 

göra samma semiologiska analys på både text och bild. 

 

Enligt Barthes upplever alltid mytkonsumenten myten från en subjektiv synvinkel. 

Analysen är alltså subjektiv ur båda de semiologiska systemen och rör sig helt enkelt 

om att presentera en möjlig tolkning bland många. Vikten i uppsatsen ligger alltså på 

det teoretiska planet, men därmed inte sagt att analysdelen är oviktig. Barthes teore-

tiska modell beskriver hur den mytiska helheten skapas utifrån en enkel mening i det 

första semiologiska systemet. Genom denna semiologi i två nivåer ges en struktur för 

koppling mellan del och helhet, mellan ordval och myt samt mellan fakta och värde-

ring. Utan semiologins strukturerade schema hade det blivit betydligt svårare att hitta 

en grund att bygga teorierna på. 

 

Eftersom mytsystemet i sig inte bidrar till att kasta något nytt ljus över Lagerlöfs text, 

kommer jag här nedan, bara kortfattat, och på enklast möjliga sätt, försöka gå ige-

nom och förklara det 

 

2.1 objektspråk 
 
De semiologiska systemen är uppbyggda av tre termer: 1. betecknande, 2. beteck-

nad, och 3. tecknet, som är den fullständiga förbindelsen mellan de två första ter-

merna.22 

                                            
21 Barthes, 1969, s 212 
22 Barthes, 1969, s 209 

 13



Här är ett exempel: jag ser i fyra olika böcker, från fyra olika århundraden, samma 

bild. Bilden, som är den första termen, föreställer en ren som drar en same i en ackja 

över fjället. Upprepningen av bilden sammanfogar de tre och gör dem till en symbol, 

ett begrepp (den andra termen) för den samiska kulturen. När bilden, det betecknan-

de och begreppet, det betecknade möts i tecknet, som är den tredje termen, får 

bilden sin mening: Samer = ett i fjällen hemmahörande exotiskt och nomadiserande 

renskötarfolk. 

 

Genom att bilden av renen som drar en same i en ackja kopieras om och om igen blir 

den en slags stämpel som befäster bilden av den samiska kulturen som oskiljbar från 

rennäringen. Något som myten tar fasta på i följande semiologiska system som 

Barthes kallar metaspråk. 

 

2.2 Metaspråk 
 
Mytsystemet, eller metaspråket, är uppbyggt på samma sätt som objektspråket och 

tar vid där detta slutar. Objektspråkets slutliga term, tecknet, som blivit fulltecknat och 

fått sin slutliga mening (samer = ett i fjällen hemmahörande exotiskt och nomadise-

rande renskötarfolk), blir utgångspunkt för metaspråkets betecknande, som i Barthes 

system fått namnet form. 

 

Här nedan visas ett schema över det inbördes förhållandet mellan de två systemen. 

Kursivt är språkets nivå. 

Fet stil är mytens nivå 

 

1. Betecknande    2. Betecknad 
 
 
3. Tecken = 1. Betecknande  2. Betecknad 
  (Mening)/(form)  (begrepp) 
 
 
    3. Tecken 
    (betydelse) 
 

Mytens betecknande är alltså samtidigt både mening och form, på nivån av det första 

fylld och i det andra tom. Meningen är redan fullständig, den kräver kunskap, ett 

förflutet, ett minne, en jämförande ordning av fakta, idéer och beslut. Betydelsen som 
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finns i meningen skulle mycket väl kunna vara tillräcklig om inte myten tog den och 

gjorde den till en tom parasitisk form, dvs. ett första ursprungligt och historielöst 

material. Den nya historia som utspelar sig utanför formen är nu det betecknade 

begrepp som ska uppta allt. Begreppet är inte bara historiskt utan även avsiktligt. 

Begreppet är själva drivkraften som uttalar myten.23 

 

Det finns flera olika sätt att avläsa myten på, men jag har, för enkelhetens skull, valt 

att bara nämna det sätt som jag själv kommer att använda mig av. 

 

Låt oss fortsätta med exemplet om renen, samen och ackjan. När bilden övergår i 

mytens form fjärmar den sig allt mer från det den skulle kunna bli; den tömmer sig, 

blir fattig, historien försvinner, bara bokstaven består. Dess nya form kräver en 

betydelse som kan fylla den. Utanför formen äger en historia rum, det betecknade 

begreppet, som ska absorbera allt.24 Denna historia som kan vara t ex den aktuella 

tidens politiska eller religiösa förhållanden är begrepp som mytkonstruktörerna eller 

mytavläsarna måste förhålla sig till, dels för att kunna göra myten trovärdig och dels 

för att kunna förstå den. Detta, tycker jag, visar att mytens semiologiska systems 

andra tecken tydligt markerar att en analys av myten inte är helt godtyckligt subjektiv, 

utan att det faktiskt finns regler och ramar att förhålla sig till. 

 

I mitt exempel är det betecknade den aktuella politiska situation som rådde kring 

förra sekelskiftet. Den historielösa formen (samer = ett i fjällen hemmahörande 

exotiskt och nomadiserande renskötarfolk) möter det rasistiska, kulturdarwinistiska 

begreppet i tecknet, som här kallas betydelse och som är själva myten. 

 

Myten om samerna kan tolkas så här: Samerna är starka som renskötare i fjällen, 

vilket är det enda de duger till, förövrigt är de svaga och mindervärdiga. 

 

3. Samerna i Nils Holgersson 
 
Selma Lagerlöf har, vilket jag kommer att återkomma till, fått utstå en del kritik för sin 

framställning av samerna. Det har sagts att hon medvetet försökt dölja de motsätt-

ningar som rådde mellan samer och nybyggare vid denna tid, trots att hon mycket väl 

                                            
23 Barthes, 1969, s 214-218 
24 Barthes, 1969, s 214-215 
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kände till dem.25 Lars Elenius skriver i sin uppsats En skåning besöker Lappland, att 

Nils Holgerssons kulturpolitiska tendens ansluter sig till den gängse statliga politiken 

mot de inhemska minoriteterna vid tiden kring förra sekelskiftet. Samerna skulle 

bevaras som en museal relik från ett tidigare nomadiserande jaktstadium i nationens 

historia.26 

 

3.1 Första myten - allegorin 
 

3.1.1 Vildgässen 
 
Redan namnet Akka, som ledargåsen heter, leder tankarna till fjällmiljö i Lappland, 

mitt i samernas bosättningsområde. Akka är nämligen ett samiskt ord och betyder 

mor, med viss klang av modergudinna.27 Akka beskrivs i Nils Holgersson som en 

mycket gammal gås, över hundra år, som har det högsta anseende bland vildgässen. 

Hon är också den stoltaste av dem alla och väldigt mån om sin flocks integritet. 

Denna presentation stämmer, enligt Elenius, mycket väl överens med den exotiska 

bild som samtiden hade av fjällsamerna. Ett ädelt naturfolk med en stolthet över sitt 

ursprung. Att det är samerna som beskrivs råder det ingen som helst tvekan om.28 

Här får Elenius medhåll av Lindskog i Vid svenskhetens nordliga utposter.29 

 

Även om Ahlström inte säger det rakt ut så lutar hans funderingar åt möjligheten att 

vildgässens i berättelsen fungerar som symbol för det samiska folket. ”Inom den 

stora djurgemenskapen bildar dessa vildgäss en sluten socialgrupp, ett fattigt men 

fint vildmarksfolk.”30 

 

Mina egna misstankar om att bokens flyttfåglar kunde vara samerna i allegorisk form 

fick jag när jag läste Lagerlöfs beskrivning av vildgässen utifrån den vita tamgåsens 

betraktelser: 

 

”De voro mycket mindre än han, och ingen av dem var vit, utan de voro alla grå med 

vattring i brunt. Gåskarlen hade alltid fått lära sig att det var mest passande att gå 

                                            
25 Ahlström, 1942, s 210-211. Wernström del 3, 1987, s 31-32 
26 Elenius (Brändström(red)), 2000, s 95-96 
27 Edström, 2002, s 344 
28 Elenius, (Karlsson & Vinge(red)), 2005, s 200-201 
29 Lindskog. 2005, s 153 
30 Ahlström, 1942, s 101 
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sakta och rultande, men dessa gingo inte, utan de halvsprungo. Men mest ängslig 

blev han när han såg deras fötter. De voro stora med slitna och söndertrasade sulor. 

Det märktes, att vildgässen aldrig frågade efter vad de trampade på. De togo inga 

omvägar. De voro mycket prydliga och välputsade annars, men på fötterna såg man 

att de voro ett fattigt vildmarksfolk”.31 

 

3.1.2 Kritiken mot den zoologiska sakkunskapen 

 
Den främsta anledningen till att jag tycker att kritiken av Lagerlöfs djurkunskaper är 

relevant för undersökningen är, just den, att kunna få en möjlighet att både förstå 

bakgrunden till och en förståelse för att hon lät just vildgässen symbolisera samerna, 

men givetvis också för att få en uppfattning om vilka egenskaper hon tilldelar samer-

na. 

 

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige blev på vissa håll varmt mottagen 

med stående ovationer, som en gåva till barnen, medan den på andra håll möttes av 

kyla. Vissa recensenter gick hårt åt ideologin och språket i boken. Från kristet håll 

tyckte man boken hade för lite religiöst innehåll, vilket kunde leda till en urholkning av 

kristendomsundervisningen i skolan. Men den allvarligaste kritiken kom från zoolo-

gerna som starkt ifrågasatte sakkunskaperna. 

 

Så här skriver Ahlström om gässen i Den underbara resan: 

 

”Bokens naturvetenskapliga faktauppgifter visar sig sedan i många fall vara direkt 

felaktiga. Huvudpersonerna är vildgäss, men författarinnan är tydligen djupt okunnig 

om djurartens verkliga karaktär. Hennes gäss uppträder med gula lysande ögon, de 

slår sig ner på balkonger och kyrktorn eller svävar fram genom täta skogar”.32 

 

Efter att ha läst denna, i mitt tycke, småaktiga och helt obefogade kritik undrar jag om 

det inte är så att det är kritikernas sakkunskaper som är bristfälliga och inte Lager-

löfs. För det första borde kritiken till att börja med gälla Nils och hans förvandling, och 

inte gässen. Mig veterligen kan inte små pojkar, eller någon annan mänsklig varelse 

för den delen, förvandlas till små tummetottar. Om författarinnan kan tilldela pojken 
                                            
31 Lagerlöf del 1, 1959, s 40 
32 Ahlström, 1942, s 80 
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specifika, icke-mänskliga egenskaper, så borde hon väl också ha rätt att ändra lite i 

gässens och de andra djurens karaktärer, ge dem mer mänskliga och jordnära drag. 

Angående de lågt flygande gässen som svävar fram genom skogen istället för att 

flyga över den, svarar Lagerlöf själv klart och tydligt om de bakomliggande omstän-

digheterna: 

 

”Vildgässen foro inte särdeles högt, därför att den nykomna reskamraten inte kunde 

andas i den allra tunnaste luften. För hans skull flögo de också litet långsammare än 

vanligt”.33 

 

När det gäller gässens utseende och lysande, gula ögon så är det viktigt att ta reda 

på vilken art av gäss det gäller. Det finns ett flertal arter av vildgäss i Sverige. Så här 

säger Lagerlöfs vän och medarbetare Valborg Ohlander: 

 

”Sädgåsens ögon äro bruna, ej gula. Fötterna ha hel och fin simhud. Den uppfatt-

ningen att de vilda gässen skulle ha slitna och söndertrasade sulor säger sig författa-

rinnan ha fått genom att betrakta individer på Skansen”.34 

 

Att det skulle röra sig om sädgäss ser jag som föga troligt, då de dels är ganska 

storvuxna och dels saknar, precis som Ohlander säger, inslag av gult varken i eller 

kring ögonen. 

 

Ett troligt scenario är att Selma studerat både sädgäss och samer på Skansen och 

sedan använt sig av dessa som mall för sina egna vildgäss (samer). Kanske såg hon 

likheterna mellan dessa två utrotningshotade grupper? 

 

Flera episoder i Nils Holgersson utspelar sig på Skansen där en lappgubbe berättar 

sagor som Nils råkar lyssna till. På Skansen finns ett lappläger som representerar en 

kultur som i samtidens och Lagerlöfs ögon är dömda till undergång.35Samtidigt bör ej 

förglömmas att Selma Lagerlöf starkt motsatte sig interneringen på Skansen, ja, 

egentligen tyckte hon genuint illa om hela idén.36 

 

                                            
33 Lagerlöf, 1959, s 30 
34 Lindskog, 2005, s 156 
35 Elenius (Karlsson & Vinge (red)), 2005, s 203 
36 Lindskog, 2005, s 154 
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Det finns en annan omständighet som talar emot att fågelflocken skulle vara säd-

gäss, nämligen tidpunkten för deras ankomst till fjällen. I Nils Holgersson når flyttfåg-

larna sin slutdestination i Lappland i juni.37Vid en jämförelse med Jens Wahlstedts 

beskrivning av arten verkar ankomsten vara i senaste laget: 

 

”När värmen bryter in utifrån Bottenviken i april, då kommer sädgässen tillbaka till 

Norrbotten. Och då kan man säga att de utgör inledningen till fågelvikarnas hektiska 

spel”.38 

 

I skolbokens inledande kapitel ropar vildgässen till tamgässen: ”kom med, kom med, 

nu bär det till fjälls”! Denna fingervisning om vilken art det gäller bekräftas av Akka 

själv när hon presenterar flocken för gåskarlen: ”Alla är högfjällsgäss av bästa ätt!” 

 

Vad är då utmärkande för en fjällgås? Som gammal amatörornitolog känner jag 

förvisso till att deras ögon inte är gula, men att det som kännetecknar just denna art 

är deras klart lysande, gula ögonring. Detta bekräftas också av fältornitologen Lars 

Imby i Nya svenska fågelboken.39 Imby tillägger också att fjällgåsen är liten till väx-

ten, en iakttagelse som även tamgåskarlen gjorde under rubriken vildgässen. Detta, 

tycker jag, visar att Lagerlöfs beskrivning av dessa fåglar faktiskt stämmer ganska 

väl. Även tidpunkten för ankomsten till Norrland verkar stämma överens med verklig-

hetens fjällgäss. 

 

I boken Ladrikets fåglar står det att läsa om den numera allt sällsyntare fjällgåsen 

som kommer till Norrbotten först mot slutet av maj.40 

 

3.1.3 Analys 
 

Allegorin om samerna har i min analys fått ett enkelt, tomt betecknande – vildgäss. 

När det gäller betecknade begrepp, så finns det flera olika som kan ge det beteck-

nande ett innehåll när de möts i tecknet. 

 

                                            
37 Edström, 1995, s 27 
38 Wahlstedt/Hedvall, 1969, s40 
39 Imby, 1999, s 41 
40 Wahlstedt/Hedvall, 1969, s 42 
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Samerna är kanske den betecknade egenskap som är allra viktigast, eftersom den 

ger vildgässen en mänsklig karaktär och berättar att det rör sig om en allegori. Som 

vi tidigare kunnat konstatera är vildgässen/samerna ett stolt, men fattigt vildmarksfolk 

som är väldigt måna om sin integritet. De värnar om andra och anpassar sig efter 

deras behov och förutsättningar, som i exemplet med Nils och Mårten gås där de 

flyger lägre och långsammare för att de ska kunna följa med på färden. 

 

På vildgässens resa norrut beskrivs de som ett nomadiserande folkslag utan någon 

egentlig hemortsrätt eller äganderätt till de materiella tillgångarna i landet. Vildgässen 

flyger alltså över landet och betraktar allt det som materialiserar nationen på distans 

– ur ett fågelperspektiv, både bildligt och bokstavligt. Varje gång de stannar för att 

rasta dyker den lömske Smirre räv upp och tvingar dem vidare, längre och längre 

upp i landet. 

 

Bokens berättarhorisont bestäms inte bara av djurperspektivet utan också av lille-

puttmotivet. Det hör till litteraturens allmängods. I berättelser för barn ger det möjlig-

het till roliga perspektiv, drastiska kontraster och spännande förvecklingar. Men det 

finns också en djupare och allvarligare sida. Pysslingen och vildgässen visar både 

barnets underläge i vuxenvärlden och samernas underläge i det svenska samhället, 

samt de båda existensernas utanförskap 

 

Parallellt med berättelsen om de bevingade samerna pågår nere på marken en 

annan berättelse, nämligen den om Åsa gåsapiga och lille Mats. I denna historia 

skildrar Lagerlöf nationens stora problem, folksjukdomen tuberkulos, fattigdom och 

barnarbete. Återigen kan det konstateras att ursprungsbefolkningen hålls på avstånd 

och inte tillåts bli involverade i nationens problem. 

 

När det betecknande, som ursprungligen var vildgäss, och de ovannämnda beteck-

nade begreppen möts har vildgässen flugit sin kos och en enkel mening formuleras i 

tecknet. De nomadiserande samerna, som saknar hemortsrätt i nationen, är ett 

utstött och fattigt vildmarksfolk, stolta över sitt ursprung. När meningen övergår i 

mytens form förlorar den hela sin historia och bara ett enkelt betecknande finns kvar. 

 

Låt oss nu titta på de begrepp som ska fylla mytens form och ge den en betydelse i 

tecknet. 
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Med dessa begrepp som är själva drivkraften bakom myten för Lagerlöf in en helt ny 

historia i myten. Lägg märke till att den stereotypa bilden av de oskiljaktiga samerna 

och renarna som fanns i ”lapp ska vara lapp”-myten är helt raderad i Lagerlöfs myt-

form. Vilket förmodligen är helt avsiktligt eftersom hon, i Nils Holgersson, inte försö-

ker eliminera uppkomna problem genom förträngning eller nedvärdering, utan att 

genomgående inte bara försöka, utan verkligen lösa konflikter. Edström skriver i 

Selma Lagerlöf-livets vågspel att Lagerlöf ofta gestaltar tvister och aggressioner. 

Genom att skildra en mängd olika konfrontationer kan hon visa, inte bara kamp och 

tragik, utan också att konfliktlösningar är möjliga. Hon pekar på en specifik och 

tankeväckande lösning: den då Nils ordnar så att räven Smirre, vildgässens ständiga 

gissel, slutligen får en frizon på en öde ö.41 

 

Oavsett om detta kallas konfliktlösning eller ej, ställer jag mig frågan: Var det verkli-

gen detta Smirre ville, att tillbringa resten av sitt liv på en öde ö? 

 

Att författarinnan värnar om både djuren, naturen och minoriteterna framgår klart och 

tydligt för den som läser boken, men mest av allt älskade hon vildgässen, det stolta 

vildmarksfolket med trasiga sulor.42 

 

Hur ser då begreppen ut, med vilka hon försöker lösa tidens samekonflikt? 

 

Lagerlöf tar, i sin allegori, öppet ställning i konflikten mellan samer och nybyggare, 

vilket hon förmedlar genom Nils Holgerssons tankar när han lämnar Lappland: 

 

”Akka hade rätt, när hon sade, att det här landet kunde de svenska nybyggarna 

gärna lämna ifred och överlåta det åt björnarna och vargarna och renarna och vild-

gässen och fjällugglorna och lämlarna och lapparna, som var skapade att leva där”.43 

 

I sitt avskedstal vädjar Akka, eller som jag uppfattar det, samerna, till Nils Holgers-

son: 

 

”Tänk på att ni har ett stort land och att ni nog kunde ha råd att lämna några nakna 

skär och några grunda sjöar och sumpiga mossar och några öde fjäll och avlägsna 

                                            
41 Edström, 2002, s 338 
42 Lindskog, 2005, s 154 
43 Lagerlöf, 1981, s 509 
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skogar åt oss fattiga djur, där vi fick vara ifred! I all min tid har jag varit jagad och 

förföljd. Det vore gott att veta, att det fanns en fristad också för en sån som jag.”44 

 

Trots att Lagerlöf var skarpt kritisk till den assimileringspolitik som bedrevs mot 

samerna, verkar det ändå som om hon, liksom samtidens samepolitiker och natio-

nalekonomer, inte såg någon möjlighet att integrera denna minoritet, varken i det 

svenska samhället, eller i den svenska kulturen. Inte för att hon ansåg att samerna 

inte var anpassningsbara, utan för att hon var väl medveten om att de inte skulle 

komma att få vara en del av det nya Sverige. Men det finns också avsnitt i boken 

som, enligt mig, kan uppfattas som om distansen till den svenska kulturen är delvis 

självvald. När vildgässen flyger över ett stort och vackert beläget Sörmlandsgods, 

undrar Nils hur det skulle kännas att få stiga in på ett sådant ställe efter en avslutad 

dagsresa istället för att hamna på en sank myr. Men sådant var förstås inte att tänka 

på. Vildgässen valde istället, självmant, sämsta tänkbara natthärbärge, och slog sig 

ner på en översvämmad skogsäng norr om gården.45 

 

Detta innebär, utifrån mina tolkningar av Nils Holgersson, att författarinnans lösning, 

även om hennes inställning var kritisk, inte skiljde sig så markant från den kulturpoli-

tiska tendens som växte fram i landet. Den lösning hon eftersträvar, eller kanske ser 

som den enda möjliga, är dock betydligt mer ekologisk. Fria samer i symbios och 

harmoni med djur och natur som försörjer sig på jakt, fiske, rennäring, utan kontakt 

med den svenska kulturen. Ungefär som Smirre. 

 

Form och begrepp möts i tecknet, där myten får sin betydelse: Låt lapp få vara lapp. 

De utstötta och undanträngda samerna kommer att gå under om de inte får en frizon 

där de får leva ifred och utöva sin egen kultur. Undertonen i myten är att detta är vad 

samerna själva vill. 

 

3.2 Andra myten – Idealbilden av Norrland 
 
Tyvärr blev beskrivningen av Norrland bara en översiktlig framställning, vilket kan ha 

berott på bland annat tidsnöd och att Lagerlöf här befann sig på främmande mark. 

Någon djupare inblick i de olika norrländska provinsernas särart och kynne fick hon 

                                            
44 Lagerlöf, 1981, s 586 
45 Lagerlöf, 1981, s 262 
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aldrig tillfälle att förvärva. Detta gällde i synnerhet fjällen, eftersom hennes hälta 

omöjliggjorde att hon skulle kunna räknas in i Svenska turistföreningens växande 

skara av fjällkännare.46 

 

Sveriges centrum placeras i de södra och mellersta delarna av landet, medan Norr-

land hamnar långt ute i periferin. Själva målet med resan är de vilda och orörda 

fjällen. Från de mer kultiverade landskapen i söder förflyttar sig gässen och Holgers-

son mot det oskuldsfulla norrländska landskapet som ligger orört, fyllt av outnyttjade 

rikedomar och möjligheter. Bilderna som målas upp av detta, Sveriges eget Amerika, 

är få men storslagna. Lagerlöf använder istället för landskapskarta enkla bilder och 

liknelser som beskriver de olika landskapens speciella särdrag. Gästrikland är klätt i 

granriskjortel och gråstenströja och bär kring midjan ett bälte utbroderat med blånan-

de sjöar och blommande hagar prytt med järnverken som smycken och Gävle som 

spänne. 

 

Till dessa specifika drag ges liv och själ åt landskapen genom pedagogiska berättel-

ser där naturföreteelsernas uppkomst och utvecklingshistoria läggs i händerna på 

mytiska gestalter eller på annat sätt görs till föremål för sagor, sägner och legender. 

”Fåglarna i södra Sverige utspanar, då de vill flytta norrut, Norrlands beskaffenhet på 

liknande sätt som israeliterna en gång Kanaans förlovade land: de utsänder en 

kunskapare för vart och ett av de fem stora fågelfolken.”47 

 

I Nils Holgersson lever den nationella drömmen om en ny ekonomisk storhetstid. 

Underförstått kan det tolkas som om hon menar att det inte finns någon anledning att 

söka lyckan i väst, allt finns ju redan här. Detta är ju en tid då den ansträngda eko-

nomin fick allt fler att emigrera till Amerika. Men, skriver Edström, Sverige i Nils 

Holgersson är ingen bräkande idyll. Lagerlöf visar allvaret för landets skolbarn när 

hon behandlar ämnen som fattigdom, tuberkulos och barnarbete.48Förvisso är det 

så, fast dessa eländesskildringar syns inte till i författarinnans beskrivning av Norr-

Man kan till exempel inte hitta något om den nöd och utsugning som de stora skogs-

                                           

land. 

Ahlström påpekar i Den underbara resan att Lagerlöf har en förmåga att i första hand 

se de ljusa dragen i landsdelens liv och tolka avigsidorna som övergångsfenomen. 

 
46 Lagerroth, 1958, s 287 
47 Lagerroth, 1958, s 298 
48 Edström, 2002, s 339 
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bolagen orsakat bland befolkningen, i hennes skildring.49 Konflikterna lyser med sin 

frånvaro i de norra landsdelarna, vilket tydliggörs i berättelsen om lapparna. 

 

3.2.1 Lapplägret vid Luossajaure 
 

Vid den västra sidan av sjön Luossajaure i norra Lappland finns ett litet lappläger 

som blivit världsberömt genom Nils Holgersson. Här lever människorna i harmoni 

med varandra, både inom den egna gruppen och med nybyggarna som befinner sig 

på den östra sidan av sjön. 

 

Ahlström skrev att Selma Lagerlöf mycket väl kände till de motsättningar mellan 

samer och nybyggare som vid denna tid debatterades i dagspressen, men att det 

inte var hennes uppgift att i sin läsebok ventilera konfliktämnen ur samtidens politiska 

debatt. Lagerlöf inriktade sig istället på att utmåla föredömliga förhållanden, där 

missnöjesanledningar eliminerats. I hennes bild av Sverige fanns därför inga konflik-

ter.50 

 

Denna idealbild, av inte bara Norrland utan hela riket, var inte författarinnans egen 

idé, utan presenterades i den målsättningen som hennes uppdragsgivare hade med 

den nya geografiboken. I ett brev till Lagerlöf skrev en av kommittéledamöterna att 

boken skulle ha en folklig stämning rakt igenom, så att barnens bästa och vackraste 

intryck från både det svenska hemmet och den svenska naturen kunde få vara 

utgångspunkt för deras andliga växt.51 

 

Utanför ett av tälten i lapplägret sitter den lilla skånska flickan Åsa gåsapiga och 

lappgossen Aslak och pratar med varandra. Aslak berättar om samernas liv och 

försäkrar henne att de har det bättre än alla andra. Åsa däremot har en rakt motsatt 

uppfattning. Hon tycker att de har det fruktansvärt. 

”Du vet inte vad du talar om”, sade Aslak. ”Stanna hos oss en vecka bara, och du 

ska se att vi är det lyckligaste folket på jorden”.52 

 

                                            
49 Ahlström, 1942, s 209 
50 Ahlström, 1942, s 210-211 
51 Elenius (Karlsson & Vinge (red)), 2005, s 183 
52 Lagerlöf, 1981, s 501 
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Aslaks berättelse om varför samerna är det lyckligaste folket är en berättelse om 

frihet. De bekymmerslösa samerna går dit deras renar för dem, över de vackra fjällen 

där laxöringen leker i fjällbäckens fors och där myren färgas guldgul av hjortron, 

fjärran de trånga svenska bostäderna. 

 

Åttio år efter att Selma Lagerlöfs skildring av lapplägret vid Luossajaure blivit utgiven, 

beger sig författaren Sven Wernström dit, på ett slags återbesök. Den uppgift han har 

tagit på sig är att undersöka hur landet som beskrevs i Nils Holgersson har föränd-

rats. Samtidigt vill han avslöja de missförhållanden som läseboksförfattarinnan inte 

ville kännas vid.53 

 

Wernströms ramhistoria är en TV-inspelning av hela Nils Holgerssons underbara 

resa genom Sverige. 

 

Nicke, som spelar Nils, ligger och lyssnar på lappgubben och den unga sameflickan 

som båda ska medverka i filmen. Gubben berättar om den goda tiden innan främ-

lingarna kom och reste gränsstenar och satte samerna under kungar. Då samer 

kunde vandra fritt på Nordkalotten med sina tält och renar utan att några lagar hind-

rade dem. ”Vi hade rättvisa lagar som var våra egna. Nu tar svenskarna samernas 

land och renarnas skog, och samerna får ingenting”. Sameflickan tillägger att det är 

skillnad mellan samer också. Det finns de som är rika och de som är fattiga. Den 

som inget har är ingenting värd. Och om inte båda föräldrarna är samer blir man inte 

accepterad.54 

 

3.2.2 Analys 
 
Den tredje termen i objektspråket, meningen, skiljer sig i Lagerlöfs berättelse om 

lapparna inte från den tidigare nämnda ”lapp skall vara lapp”-meningen som börjat 

växa fram i Sverige. I Nils Holgerssons värld är samerna starkt förknippade med sina 

renar och vice versa, vilket framgår explicit i kapitlet hos lapparna där det även finns 

en illustration, tecknad av Bertil Lybeck, föreställande en same och hans ren. I 

underliggande text berättas det också om att färdas i ackja. 

 

                                            
53 Lindskog, 2005, s 358 
54 Wernström del 3, 1987, s 31-32 
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Myten har nu fått en utgångspunkt, en mening att parasitera på: ”Samer = ett i fjällen 

hemmahörande exotiskt och nomadiserande renskötarfolk”. Historien som ska fylla 

begreppet utgår från den idealbild av Sverige, som uppdragsgivarna ville att författa-

rinnan skulle presentera i sin skolbok. 

 

Så här tolkar jag begreppet som ska möta formen i tecknet, där myten får sin bety-

delse: Beskrivningen av samerna vid Luossajaure har en, tycker jag, antropologisk 

sagokaraktär. Samtidigt som de är verkliga så är de, i likhet med sitt land, fiktiva och 

identitetslösa. Världens lyckligaste folk som lever i fullständig harmoni med allt och 

alla utan några motsättningar blir, i min tolkning, enbart menlösa och identitetslösa. 

Osynliggörandet av konflikter i berättelsen leder även till att samerna osynliggörs. De 

fråntas huvudrollerna i sitt eget land och får enbart agera statister i idealbilden av det 

nya Sverige. 

 

Min analys visar att mytens uppgift inte enbart ville visa landets skolbarn en slags 

påhittad och förljugen bild av samerna, utan även att försöka dölja de motsättningar 

som fanns. Det bakomliggande syftet kan ha varit att locka folk till det förlovade 

landet i norr. Något som säkerligen tilltalade STF (Svenska Turistföreningen). De 

uppmanade turisterna till att sätta sig i något slags ägandeförhållande gentemot 

samerna. 

 

”Kåtan var utmärkt, stor, rymlig, nyreparerad, och lappen som bodde där, var gud-

skelof borta så vi kunde ostört hvila på hans fårskinn och koka i hans kärl.”55 

 

STF såg bara samerna som objekt för turismen och ingenting annat. 56 

 

Allra bäst kan den mytiska bilden av samerna beskrivas med Wilhelm Mobergs ord i 

Utvandrarna. Föreställningen om amerikanerna påminner om den som finns beskri-

ven i Nils Holgersson. De är reducerade till statister i sitt eget land. När nybyggarna 

kommer till Amerika eller Norrland är ursprungsbefolkningens uppgift att hålla sig i 

bakgrunden. 

 

Så här skriver Moberg om drängen Roberts föreställning om Amerika: 

                                            
55 Svenska Turistföreningens årsskrift, 1907 
56 Oscarsson (Brändström (red)), 2000, s 122 
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”Men långt borta på andra sidan jordens klot, låg Nya världen, som var nyss upptäckt 

och befolkad. Nya världen var ung och färsk och full av rikedomar och härligheter av 

alla upptänkliga slag. Nya världen var befolkad av de djärvaste och klokaste männi-

skorna från den Gamla: De som hade rest ifrån sina herrar och husbönder i hemor-

ten. Den var befolkad av alla dem som ville vara fria, av dem som inte ville lyda 

under några husbönder. Till Nya världen flyttade alla de som i sina hemorter var 

pinade och plågade, fattiga och bedrövade, jagade och förtvivlade och olyckliga. Den 

som inte kunde förlika sig med sin lott i Gamla världen flyttade över till den Nya. 

Amerika var det rätta landet för honom”.57 

 

Föreställningen som de svenska utvandrarna hade om Amerika och dess folk i 

Mobergs bok är slående lik den beskrivning Lagerlöf förmedlar om Norrland och dess 

invånare. Ett land fyllt av oupptäckta, outnyttjade tillgångar och rikedomar, med en 

kulturlös befolkning som håller sig i periferin. Det är immigranterna/nybyggarna som 

får huvudrollerna i det nya landet. 

 

Lagerlöfs mytbild av samerna får här en mer sagolik karaktär än den om gässen. 

Reducerade från reella till fiktiva, från ursprungsfolk till sagoväsen. Detta nomadise-

rande renskötarfolk, som inte tillåts läppja på civilisationen, blir enbart ett exotiskt 

inslag, likt ett norrsken, i den norrländska landskapsbilden, och ingenting annat. 

Skonade från utvecklingen i det nya Sverige. Precis så som Hjalmar Lundbohm och 

Sveriges Turistförening ville ha det. 

 

När form och begrepp möts i tecknet får myten sin betydelse: Lapp skall vara lapp. 

 

4. Nils Holgersson och minoritetspolitiken 
 
Den kulturdarwinistiska läran om kulturstadier, som starkt bidrog till skapandet av 

den rasistiska samemyten, fanns i olika varianter. Den variant som Lundbohm före-

språkade hade en milt patriarkalisk attityd, där samerna sågs som outvecklade, på 

samma sätt som barn var omogna, och skulle skonas från den ”högre” svenska 

kulturen 

 

                                            
57 Moberg, 2003, s 65-66 
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Angående nomadskolans läromedel skrev Hjalmar Lundbohm att det var viktigt att 

samernas barn inte fick lära sig för mycket om världen utanför renskötseln. Det 

kunde fresta dem att lämna fjällen, och det skulle inte gagna dem, utan bara ställa till 

skada.58 

 

Läran om kulturstadier kunde också kasta alla förklädnader och bli öppet rasistisk. 

Då påstod man att vissa folkslag befann sig längre ner på utvecklingsstegen, utan att 

ha de egenskaper som krävdes för att ta sig upp till högre nivåer (se Karnells utta-

lande på sidan 10). 

 

Lagerlöfs inställning, i Nils Holgersson, till dessa varianter av kulturdarwinistiska 

förhållningssätt gentemot samerna, tycker jag är tvetydig. I allegorin tar hon avstånd 

från samtidens behandling av det fattiga vildmarksfolket. Både mot utanförskapet, 

även om hon ser det som delvis självvalt, och undanträngningen. 

 

I den andra berättelsen tar hon ställning för Lundbohms variant. I kapitlet Hos lap-

parna deklarerar hon klart och tydligt att samerna, så länge de får vandra med sina 

renar över fjällen och slippa civilisationen, är ”det lyckligaste folket på jorden”. Lager-

löf använder däremot ingen nedvärderande eller rasistisk ton i sin bok. 

 

Disponent Lundbohm själv får också, tycker jag, förvånansvärt stort utrymme i Nils 

Holgersson. I avsnittet om Lille Mats begravning påminner författarinnans beskrivning 

om den framställning som Åström och Johansson hade i sina böcker. En mäktig, 

men vänlig man, som värnade om de svaga och utsatta. 

 

”Åsa hade inte svårt att göra upp för sig hur hon ville ha det med begravningen. Hon 

hade sett hur en av gruvförmännen hade blivit begraven. Han hade dragits till kyrkan 

i Gällivare av disponentens egna hästar, och en lång procession av gruvarbetare 

hade följt kistan. Vid graven hade en musikkår spelat, och en sångkör hade sjungit. 

Det var något i den vägen, som Åsa önskade för sin bror, lille Mats”.59 Åsa begav sig 

till disponenten för att prata med honom. Lundbohm, som förövrigt finns illustrerad i 

                                            
58 Åström, 1965, s 126 
59 Lagerlöf, 1981, s 489 

 28



avsnittet, förstod att Åsa älskat brodern över allt annat, och att det inte gick att möta 

en sådan kärlek med avslag.60 

 

Sett till hela skolboken, blir Lagerlöfs variant av kulturdarwinism, enligt min uppfatt-

ning, varken som disponentens, dvs. att samerna är outvecklade och blivit kvar på en 

”lägre” kulturnivå, eller öppet rasistisk. Lagerlöfs inställning till samerna är att deras 

”lägre” kultur måste ge vika för den ”högre” civilisationen, men att de kan ta sig upp 

till detta ”högre” stadium om de själva vill, och får en möjlighet. 

 

5. Sammanfattning 
 
Efter att ha studerat och analyserat skolbokens samer med hjälp av Barthes semi-

ologiska mytsystem, visar min undersökning att Lagerlöf i Nils Holgersson presente-

rar två helt olika berättelser om samerna. Den första myten, där vildgässen är samer 

beskrivna i allegorisk form, är en dold myt. Inte för att myten i sig döljer något utan för 

att den, eftersom den är förklädd, är svårare att upptäcka. Mytens uppgift är ju att 

tydliggöra och inte att dölja. 

 

I denna beskrivning av samerna, är jag övertygad om, att författarinnan, dels berättar 

om sin egen syn på denna utstötta och diskriminerade minoritets levnadsförhållan-

den, och dels hur den politiska samekonflikt som ägde rum vid denna tid skulle lösas. 

 

I den andra myten följer hon de riktlinjer hon fått av sina uppdragsgivare och visar 

upp ett exotiskt, nästintill osynligt folk, som vandrar över fjällen i sällskap med sina 

renar. Jag ser det inte som helt otroligt att hon i sin framställning även påverkats av 

gruvdisponenten och STF. 

 

Hur förhöll sig då Lagerlöfs myter till den samtida ”lapp skall vara lapp”-myten? 

 

Med sin allegori riktade hon skarp kritik mot den behandling av samerna som hon 

ansåg att ”lapp skall vara lapp”-politiken ledde till, och beskrev utifrån sin egen 

uppfattning, de faktiska förhållanden, som samerna tvingades leva under vid förra 

sekelskiftet. Hon ansåg att samerna skulle lämnas ifred och att nybyggarna skulle 

lämna deras land. I stället för att tränga undan dem och tvinga dem till fjälls, vilket var 
                                            
60 Lagerlöf, 1981, s 495 
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den rasistiska mytens uppgift, borde de få en frizon där de kunde få leva i fred. 

Undertonen i hennes myt visade också att detta var vad samerna själva ville. 

 

I den andra myten gick Lagerlöfs berättelse hand i hand med den kulturdarwinistiska 

myten. Samerna förpassades till fjällen med sina renar. Hon undvek dock att nedvär-

dera dem och beskriva dem som odugliga till allt annat än renskötsel. Hennes metod 

var att osynliggöra dem, deras kultur och identitet, och visa upp en exotisk stereotyp. 

På så sätt legitimerade hon att de förpassades till den svenska periferin. Lagerlöfs 

myt var nästan identisk med den ”humana” samepolitik som hennes norrländske 

ciceron Lundbohm förespråkade. 

 

Jag tror att hela denna andra mytiska berättelse om samerna vid Luossajaure, 

tillsammans med den norrländska landskapsskildringen, skulle ha kunnat fungera 

som reklam både för gruvbolaget LKAB och för dess disponent, samt turistnäringen. 

 

Vem vet, det kanske var avsikten? 

 

Avslutningsvis vill jag nämna, att även om avsikterna och motiveringarna i de tre 

olika myterna som tagits upp i undersökningen skiljer sig åt, så har de alla i princip 

samma lösning på den samekonflikt, som ägde rum i början av 1900-talet. 
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Abstract

Med Roland Barthes semiologiska mytsystem som mall analyserar jag i uppsatsen de myter om samerna som Selma Lagerlöf berättade, för Sveriges skolbarn, i sin geografiska läsebok Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, och jämför dem med den samtida politiska ”lapp skall vara lapp”-myt, som påstod att samerna hade ett rasdrag som gjorde dem starka som renskötare i fjällen, men att de i övrigt var svaga och mindervärdiga. Resultatet av undersökningen visar att Lagerlöf i sin läsebok presenterade två helt olika myter om samerna.

En, dold myt, i allegorisk form, där hon var skarpt kritisk till den undanträngning av samerna som den kulturdarwinistiska ”lapp skall vara lapp”-myten förespråkade, och en tydlig myt, där hon öppet legitimerar denna förskjutning av den etniska minoriteten.
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1. Inledning

De flesta av oss har nog än idag något slags förhållande till Selma Lagerlöfs geografiska läsebok Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, eller i alla fall en åsikt om den.

Personligen så upplevde jag högläsningen i skolan som ganska dryg och omständlig, men ändå som ett positivt och annorlunda inslag i undervisningen. Jag kan inte förneka att jag tycker hennes pedagogiska idé om att levandegöra geografiundervisningen, genom högläsning, i form av en äventyrsroman är genial, långt från den konservativt traditionella och statiska undervisningen. Den största skillnaden mellan Nils Holgersson och fackmässiga läroböcker är, enligt mig, att det som framställs i Lagerlöfs bok upplevs, medan det som fackboken redogör för uppfattas. I Nils Holgersson har begreppsmässig klassificering och diskursiv analys ersatts med konkreta upplevelser av de svenska landskapen sedda ur en pojkes, en vildgåsflocks, samt en rad andra djurs olika synvinklar.

Skillnaden kan tyckas både enkel och självklar, men jag är övertygad om att det är en grundläggande skillnad mellan konstens och vetenskapens sätt att genomtränga, skildra och förmedla erfarenheter om verkligheten.


Idag, drygt trettio år efter mitt eget möte med Nils Holgersson, berättar min 10-åriga dotter att de i skolan, som en del av landskapsstudierna använder sig av denna klassiska lärobok. Efter mer än hundra år efter utgivningen är den alltså fortfarande aktuell. Imponerande!

Med detta som bakgrund känns det extra inspirerande och intressant att titta lite närmare på hur myten, eller myterna om samerna beskrivs i Nils Holgersson. Inte bara med tanke på att den genom flera generationer lästs av och påverkat miljontals människor, inte bara i Sverige, utan runt om i världen, utan även för att den kulturdarwinism som hade ett så avgörande inflytande på den svenska samepolitiken och mytbildningen av samerna vid den tid då boken växte fram troligtvis påverkade Lagerlöfs framställning av denna minoritet. Med tanke på den aktiva assimileringspolitik staten drev mot både samer och tornedalingar runt år 1900 är det därför av särskilt intresse att se på vilket sätt hon framställer de etniska minoriteterna i Nils Holgersson. Jag har valt att koncentrera mig på samerna.


Jag kommer att använda mig av Roland Barthes semiologiska system för att undersöka myterna. Semiologin kan användas i en mängd olika syften, med olika tillvägagångssätt, för olika människor utan att för den skull ge en slutgiltig och definitiv version av myten. Barthes representerar den tolkning av det mytiska som jag kommer att använda mig av i min undersökning, nämligen naturalisering av historiska och politiska förhållanden, där mytiska föreställningar bland annat bidrar till att upprätthålla skillnader och gränser mellan olika grupper.


Mycket av det som presenteras i uppsatsen kommer således att vara mina egna uppfattningar och tolkningar, och bör därför behandlas som just det.

1.1 Syfte och frågeställning

Kring sekelskiftet 1900 skapades under slagordet ”lapp skall vara lapp” en konstruerad politisk myt som framställde samerna som odugliga till i stort sätt allt utom rennäringen och att de inte kunde klara sig någon annanstans än långt uppe och ute i den norrländska periferin.
 En framstående företrädare för denna ideologi var LKAB:s legendariske disponent, Hjalmar Lundbohm, som även var samernas talesman i lappmarksfrågorna.

Med denna bakgrund tänker jag, med hjälp av en semiologisk analys, undersöka hur myterna om samerna framställs i Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige och jämföra dem med den rasistiska politiska myten.

Frågan lyder: Hur förhåller sig de myter om samerna som Lagerlöf berättar, för Sveriges skolbarn, till den samtida ”lapp skall vara lapp”-myt som växte fram inom politiken i början av förra sekelskiftet?

1.2 Material och metod


Utgångspunkt för denna litteraturundersökning är Selma Lagerlöfs geografiska läsebok Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, och den politiska situation som var aktuell vid den tid då skolboken gavs ut.

När det gäller samepolitiken, så studerar jag den först historiskt, för att få en bakgrund till den rasistiska myten, och sedan tittar jag närmare på en enskild representant för denna ”lapp skall vara lapp”-ideologi, LKAB:s disponent Hjalmar Lundbohm. Jag har i böckerna Bergakungen och Hjalmar Lundbohm studerat hans förhållningssätt gentemot samerna och hur han medverkat till mytens uppkomst. Hur Selma Lagerlöf i Nils Holgersson förhåller sig till tidens rådande minoritetspolitik studeras också.

För att strukturera upp undersökningen och framför allt för att begränsa analysdelen från allt för stora utsvävningar har jag, som mall, använt mig av Roland Barthes semiologiska mytsystem som finns beskriven i Mytologier.

I den första myten, allegorin, försöker jag först ta reda på huruvida mina misstankar gällande vildgässen är riktiga eller ej. Förhåller det sig så att vildgässen i boken i själva verket är samer, beskrivna i allegorisk form, eller inte? Förutom Edströms Selma Lagerlöf - livets vågspel, som leder tankarna dit, är Elenius två uppsatser oumbärliga i denna studie. Dessa uppsatser finns i följande litteratur: Bilden av det samiska och I Selma Lagerlöfs värld.

Sedan riktar jag min uppmärksamhet mot den kritik som författarinnan fått utstå angående sina zoologiska sakkunskaper om vildgäss, och jämfört denna med egna studier av fågelarten. Tanken är inte att försvara Lagerlöf, utan att försöka ta reda på vilken art av vildänder det rör sig om, för att få kunskap om deras naturliga beteende och på så sätt få reda på vilka nya dvs. samiska egenskaper dessa fåglar tilldelats. I detta avsnitt har jag framför allt använt mig av två böcker: Ahlström, Den underbara resan och Imby, Nya svenska fågelboken.

Den andra myten handlar om hur de ”verkliga” samerna framställs i nationens idealbild av Norrland. Jag koncentrerar mig här i första hand på att se hur Lagerlöf i Nils Holgersson hanterar den konflikt mellan samer och nybyggare som ägde rum kring förra sekelskiftet, för att se om idealsamen i hennes bok, dvs. den förskönade bild som uppdragsgivarna ville att Lagerlöf skulle måla upp för barnen, och som skulle vara utgångspunkten för deras andliga växt, är rent fiktiv och saknar verklighetsförankring eller inte. Även miljön i sameland studeras i denna andra myt, vilket kanske är ganska naturligt, eftersom beskrivningen av landskapen är det primära i Selma Lagerlöfs geografiska läsebok, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Det jag vill uppnå med att undersöka de norrländska landskapen är helt enkelt att se hur myten om samerna påverkas av den ideala bilden av Norrland. Böckerna som jag huvudsakligen nyttjat i den andra myten är Ahlströms tidigare nämnda bok, Den underbara resan, samt Wernströms bok med samma titel och Lindskogs, Vid svenskhetens nordliga utposter.

1.3 Disposition


Efter inledningen och dess underrubriker börjar jag undersökningen med att titta lite på hur Roland Barthes semiologiska mytsystem fungerar. Först går jag igenom den del av språksystemet som kallas objektspråk, vilken ligger till grund för mytens semiologiska system, och sedan behandlar jag den del av mytsystemet som fått namnet metaspråk. Därefter undersöker jag i uppsatsens andra del, med hjälp av det semiologiska systemet, hur samerna framställs i Nils Holgersson. Först studerar jag hur myten om samerna framställs i allegorin och sedan hur de beskrivs i idealbilden av Norrland. Båda dessa mytavsnitt avslutas med en analys. I den tredje delen studerar jag hur Lagerlöf i Nils Holgersson förhåller sig till den kulturdarwinistiska läran om kulturstadier. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning.

1.4 Bakgrund till Nils Holgersson

Sveriges allmänna Folkskollärareförening tillsatte år 1901 en kommitté med uppdrag att arbeta fram en ny läsebok för folkskolan. Bakgrunden var missnöjet med den gamla Läsebok för folkskolan från 1868. Den hade blivit utsatt för hård kritik av bl a Ellen Key, som i en artikel i ord och bild 1898 kallade den en ”nationalolycka”.
 På punkt efter punkt visar hon hur ålderdomlig, träaktig, konservativ, opedagogisk och förlegad den svenska läseboken var.


I den nya boken ville man lyfta fram de bästa sidorna av nationen och en särskild vikt lades på att ge Norrland en modernare framtoning. Norrland var ju det stora framtidslandet, som genom järnvägen gjorts tillgänglig för industriell exploatering.
 Det var Selma Lagerlöf som fick uppdraget att skriva boken. Det primära i hennes arbete bestod i att göra en ny geografisk beskrivning av det nya moderna Sverige. Det var så att Sverige vid sekelskiftet 1900 behövde en ny nationell identitet som kunde svara mot den nya politiska situation som uppstått. En identitet som tog fasta på den geografi som fanns kvar när orosmomenten från öst och väst försvunnit. Det som återstod var ett långt avsmalnat land med skånska bönder i söder och samer i norr som skulle fogas samman i den nyfödda nationella identiteten. Lagerlöfs Nils Holgersson, som utkom i två delar 1906–07, blev en slags idealbild av Sverige i början av 1900-talet.


1.5 Bakgrund till ”lapp skall vara lapp”-myten

Myten om att samerna enbart kan överleva om de håller sig i fjällen och försörjer sig som nomadiserande renskötare har sitt ursprung redan från slutet av 1500-talet, då fångstsamhällets befolkning blivit så stor att den krävde att extra födoämnen fördes in i Lappmarken. Balansen mellan befolkningen och tillgången till mat hade tidigare kunnat upprätthållas eftersom skinnhandeln varit stor och den relativt måttliga skatten främst bestått av pälsverk. När sedan kronan började ta ut renar i skatt förändrades balansen, och i början på 1600-talet blev krisen ett faktum. I det läget var den mest rationella lösningen att utvidga stammen av tamrenar för att i högre grad försöka leva på renkött. Detta stimulerades av kronan som bara tog ut hanrenar i skatt, vilket antagligen innebar att renhjordarna fick en mer avelsinriktad sammansättning. ”Samerna övergick till rennomadism för att klara sig ur krisen. Och när processen väl kom igång fanns ingen väg tillbaka.”


Under 1700- och 1800-talet genomgick ett mycket stort antal orter i Lappland en omvandling från vildmark till bygd. Denna omvandling orsakades av de kolonialiserande nybyggarnas verksamhet. Fisket, jakten, boskapsskötseln och jordbruket förvandlade naturlandskapet till ett kulturlandskap allt eftersom nya byar och bygder bildades. Denna förändring, eller utveckling, där naturlandskap omformas till kulturlandskap, d.v.s. utnyttjas, utsuges och ödelägges, blev resultatet av den tagande hushållning som nybyggarna tillämpade.


Ända till slutet av 1800-talet hade politiken påverkats av en patriarkaliskt beskyddande syn på samerna. De ansågs ha blivit undanträngda upp mot fjällen av ”odlingens framsteg”, eftersom deras nomadism stod på en lägre kulturnivå än jordbrukarna. Samerna minskade i antal och skulle dö ut inom en inte allt för avlägsen framtid. När sedan många av nybyggarna övergav den vildmark de ödelagt: Utfiskade sjöar, utjagade jaktmarker, frosthärjade, övergivna åkrar och igenvuxna ängar, kunde samerna åter bege sig ner från fjällen och nyttja marken längre söderut.

Rykten började spridas att samerna ökade i antal och detta fick en stor betydelse, oavsett om det var sant eller inte. En undanträngd, utdöende kultur ledde till en medkännande förmyndarpolitik, men ett livskraftigt och framträngande folk krävde en helt annan behandling.


Vid den tid då skolboken växte fram under Selma Lagerlöfs penna bytte samerna skepnad i myndigheternas och forskarnas ögon. Nu var de inte längre en svag och undanträngd folkgrupp utan ett livskraftigt folk som spred sig allt längre söderut. Det blev helt enkelt nödvändigt att hålla dem kvar i fjällen. Konsekvenserna blev att samerna skulle hållas på avstånd från den svenska kulturen.

Under 1900-talets början hade kulturdarwinismen ett starkt inflytande på den svenska samepolitiken. Enligt denna högsta vetenskap vandrade folk från olika kulturstadier mot allt högre nivåer. Renägande nomader befann sig långt ner, medan vita västerlänningar befann sig högst upp.
 Med motiveringar som att samerna hade ett rasdrag som gjorde dem starka som renskötare i fjällen, men att de i övrigt var svaga och mindervärdiga, kunde de klumpas ihop och placeras i det fack som låg längst ifrån det svenska samhället nämligen de renskötande fjällsamerna. Den stereotypa bilden blev då att alla samer var renskötare. Utan ren ingen same. Detta innebar att de icke renägande samerna mer eller mindre tvingades att skaffa sig renar, eftersom de annars kom att klassas som svenskar och därmed förlorade sin samiska identitet.


Så här förklarade kyrkoherden och skolinspektören Vitalis Karnell, som var den som myntade det politiska slagordet ”lapp skall vara lapp”, i en tidningsenkät 1906:


”Gynna gärna lapparna på alla sätt i deras näring, gör dem till sedliga, nyktra och nödtorftigt bildade människor, men låt dem aldrig läppja på civilisationen i övrigt. Det har aldrig varit och skall aldrig bli till välsignelse. Lapp skall vara lapp.”


I böckerna Bergakungen och Hjalmar Lundbohm, beskrivs LKAB:s disponent som den svenska gruvnäringens stora man och staden Kirunas grundare. Han var en jordnära visionär, hårdför och ömhudad, arbetsledare och tekniker, men även samernas vän i både stort och smått. Vid handläggningen av lappmarksfrågorna kom Lundbohm att inta en ledande ställning. En bättre talesman än denne mäktige man, som förvandlade Sverige från bondeland till industrination, kunde samerna, enligt författarna, knappast få.

När staten 1898 började bygga järnvägen genom ödemarken kunde Lundbohms Amerika inspirerade mönsterstad för arbetarna vid Luossavaara-Kirunavaara AB växa fram. Han arbetade ihärdigt för att skapa bättre materiella levnadsförhållanden för bolagets anställda och deras familjer.


Så här beskrivs Lundbohms framväxande stad i Lagerlöfs Nils Holgersson:


”Upp till dessa berg höll man på att bygga järnväg från Gällivare, och i närheten av Kirunavara uppfördes en järnvägsstation, hotell för resande och en massa bostäder för alla de arbetare och ingenjörer, som skulle bo här, sedan malmbrytningen väl kommit igång. Det var en hel liten stad med glada och trevliga hus, som höll på att resas i en trakt, som låg så långt mot norr, att de små förkrympta björkarna, som täckte marken, inte kunde få fram bladen ur knopparna förrän efter midsommar.”


Men hur kunde då samernas vän och talesman vara förespråkare för den kulturdarwinistiska ”lapp skall vara lapp”-ideologin, som skapade myten om att samerna tillhörde en lägre kulturform och endast kunde överleva om de återgick till nomadlivet i fjällen?

Åström skriver att Lundbohm, i ett brev till sin mor, berättar att man blir en bättre människa om man kommer ut i naturen och beklagar att han inte blivit född lapp eller indian. En viss rousseauism, kulturmänniskans längtan till naturstadiet, dikterade Lundbohms inställning till natur och människor. Lundbohm skulle komma att leva nära lapparna och alltid motsätta sig alla slags tvångsingripande som berörde samerna eller deras land.


Det kan mycket väl ha varit på det viset, men jag är övertygad om att Lundbohms metod att förpassa samerna till sitt rätta element – vildmarken, utmålades på ett sätt som kunde uppfattas som om han gjorde det av omsorg. Låt oss titta närmare på Åströms text. Han skriver att disponenten gjorde allt för att skona lapparnas gamla kultur och därför fick inte samerna anställas vid gruvorna. Lundbohm sade i ett PM till chefen för civildepartementet:

”De flesta lagar och förordningar, som afse att reglera förhållandet mellan lappar och bofaste, torde hafva tillkommit under den föreställningen att det vore en fördel, om landet i så stor utsträckning som möjligt blefve uppodlat och att lapparne, som representerade en lägre kulturform, i hvarje fall måste gå under. Därför har man särskilt i äldre tider gynnat nybyggarne och i många fall sökt uppmuntra lapparne och öfergifva nomadlifvet och istället blifva jordbrukare.”


Här visar Lundbohm tydligt att han vill att samerna ska återgå till sitt liv som nomader. Anledningen till detta är, enligt Lindskog, att Lundbohm som själv ledde den åderlåtning av samernas land som malmbrytningen i gruvan innebar, på olika sätt försökte mildra den skadegörelse som utvecklingen i övre Norrland förde med sig.


I Lundbohms promemoria angående programmet till nomadskolans läsebok visar han, utan omsvep, hur han i lappfrågorna vill skona samernas kultur:


”Man måste i första rummet tänka på deras utveckling och sedan på instruktion i sådant som hörer till livets nödtorft, och då undervisningstiden är kort, så måste man sorgfälligt undvika mångläseri, vilket komme att skada barnen istället för att gagna dem. Det komme att splittra deras andliga kraft och hindra dem att bli vad lappar nu äro, nämligen harmoniska, förnuftiga människor, som kunna sitt yrke och som leva ett jämförelsevis lyckligt liv. Man måste ge dem en levande kunskap och inte en död. Därför bör man undvika de s.k. allmänt bildande ämnena så mycket som möjligt. Man bör exempelvis helt och hållet avstå från försöken att ge dem kunskaper om Sveriges industri. Det är ju icke meningen att ”kultivera” lapparna i den mening som detta ord vanligen tages. Vad skall det då tjäna till att ge dem en större s.k. bildning än de behöva för att leva lyckligt och göra nytta. Och lyckligast bliva de, om de kunna just så mycket som fodras för att de skola kunna utnyttja de livets förhållanden, under vilka de leva, och då bliva de också till störst nytta för andra.”


Oavsett om man väljer att tolka Lundbohm som en samernas beskyddare i industrisamhället, eller som kulturdarwinist, så går det knappast att bortse från det faktum att hans uttalanden, som var starkt rasistiska och nedvärderande, också hade stort inflytande på tidens samepolitik. Jag är övertygad om att denne mäktige man hade en framträdande roll i ”lapp skall vara lapp”-mytens framställning.

I sin uppsats Lille Lapp-Natti och hans fostersystrar skriver Lindskog, att Hjalmar Lundbohm var en framstående företrädare för ”lapp skall vara lapp”-ideologin, och att under hans tid i Kiruna gästade så gott som alla, konstnärer och skribenter, som var med om att teckna nittiotalets romantiska norrlandsbild, disponentvillan.
 Selma Lagerlöf tillhörde denna skara. När hon sommaren 1904 besökte Malmberget under sin researchresa till Norrland fick hon gruvdisponenten själv som ciceron.


2. Roland Barthes semiologiska mytsystem


Begreppet semiologi skapades av Ferdinand de Saussure och avsåg en vetenskap för att studera tecken, d.v.s. någonting som stod för någonting annat. Han var enbart intresserad av semiologin som lingvistiskt redskap och skapade sina semiologiska termer med språket som förebild.

Barthes mytsystem bygger på Saussures modell, och kan ses som en vidareutveckling av denna. Det första semiologiska systemet kallar Barthes för objektspråk, eftersom myten använder detta för sina syften. Språkets tecken blir objekt för myten. Det andra systemet kallar han för metaspråk, därför att det är ett andra språk, i vilket man pratar om det första.
 Poängen med denna indelning är att det blir möjligt att göra samma semiologiska analys på både text och bild.

Enligt Barthes upplever alltid mytkonsumenten myten från en subjektiv synvinkel. Analysen är alltså subjektiv ur båda de semiologiska systemen och rör sig helt enkelt om att presentera en möjlig tolkning bland många. Vikten i uppsatsen ligger alltså på det teoretiska planet, men därmed inte sagt att analysdelen är oviktig. Barthes teoretiska modell beskriver hur den mytiska helheten skapas utifrån en enkel mening i det första semiologiska systemet. Genom denna semiologi i två nivåer ges en struktur för koppling mellan del och helhet, mellan ordval och myt samt mellan fakta och värdering. Utan semiologins strukturerade schema hade det blivit betydligt svårare att hitta en grund att bygga teorierna på.

Eftersom mytsystemet i sig inte bidrar till att kasta något nytt ljus över Lagerlöfs text, kommer jag här nedan, bara kortfattat, och på enklast möjliga sätt, försöka gå igenom och förklara det

2.1 objektspråk

De semiologiska systemen är uppbyggda av tre termer: 1. betecknande, 2. betecknad, och 3. tecknet, som är den fullständiga förbindelsen mellan de två första termerna.


Här är ett exempel: jag ser i fyra olika böcker, från fyra olika århundraden, samma bild. Bilden, som är den första termen, föreställer en ren som drar en same i en ackja över fjället. Upprepningen av bilden sammanfogar de tre och gör dem till en symbol, ett begrepp (den andra termen) för den samiska kulturen. När bilden, det betecknande och begreppet, det betecknade möts i tecknet, som är den tredje termen, får bilden sin mening: Samer = ett i fjällen hemmahörande exotiskt och nomadiserande renskötarfolk.

Genom att bilden av renen som drar en same i en ackja kopieras om och om igen blir den en slags stämpel som befäster bilden av den samiska kulturen som oskiljbar från rennäringen. Något som myten tar fasta på i följande semiologiska system som Barthes kallar metaspråk.

2.2 Metaspråk


Mytsystemet, eller metaspråket, är uppbyggt på samma sätt som objektspråket och tar vid där detta slutar. Objektspråkets slutliga term, tecknet, som blivit fulltecknat och fått sin slutliga mening (samer = ett i fjällen hemmahörande exotiskt och nomadiserande renskötarfolk), blir utgångspunkt för metaspråkets betecknande, som i Barthes system fått namnet form.


Här nedan visas ett schema över det inbördes förhållandet mellan de två systemen.


Kursivt är språkets nivå.


Fet stil är mytens nivå


1. Betecknande



2. Betecknad


3. Tecken = 1. Betecknande

2. Betecknad



(Mening)/(form)

(begrepp)






3. Tecken






(betydelse)


Mytens betecknande är alltså samtidigt både mening och form, på nivån av det första fylld och i det andra tom. Meningen är redan fullständig, den kräver kunskap, ett förflutet, ett minne, en jämförande ordning av fakta, idéer och beslut. Betydelsen som finns i meningen skulle mycket väl kunna vara tillräcklig om inte myten tog den och gjorde den till en tom parasitisk form, dvs. ett första ursprungligt och historielöst material. Den nya historia som utspelar sig utanför formen är nu det betecknade begrepp som ska uppta allt. Begreppet är inte bara historiskt utan även avsiktligt. Begreppet är själva drivkraften som uttalar myten.


Det finns flera olika sätt att avläsa myten på, men jag har, för enkelhetens skull, valt att bara nämna det sätt som jag själv kommer att använda mig av.


Låt oss fortsätta med exemplet om renen, samen och ackjan. När bilden övergår i mytens form fjärmar den sig allt mer från det den skulle kunna bli; den tömmer sig, blir fattig, historien försvinner, bara bokstaven består. Dess nya form kräver en betydelse som kan fylla den. Utanför formen äger en historia rum, det betecknade begreppet, som ska absorbera allt.
 Denna historia som kan vara t ex den aktuella tidens politiska eller religiösa förhållanden är begrepp som mytkonstruktörerna eller mytavläsarna måste förhålla sig till, dels för att kunna göra myten trovärdig och dels för att kunna förstå den. Detta, tycker jag, visar att mytens semiologiska systems andra tecken tydligt markerar att en analys av myten inte är helt godtyckligt subjektiv, utan att det faktiskt finns regler och ramar att förhålla sig till.

I mitt exempel är det betecknade den aktuella politiska situation som rådde kring förra sekelskiftet. Den historielösa formen (samer = ett i fjällen hemmahörande exotiskt och nomadiserande renskötarfolk) möter det rasistiska, kulturdarwinistiska begreppet i tecknet, som här kallas betydelse och som är själva myten.


Myten om samerna kan tolkas så här: Samerna är starka som renskötare i fjällen, vilket är det enda de duger till, förövrigt är de svaga och mindervärdiga.


3. Samerna i Nils Holgersson


Selma Lagerlöf har, vilket jag kommer att återkomma till, fått utstå en del kritik för sin framställning av samerna. Det har sagts att hon medvetet försökt dölja de motsättningar som rådde mellan samer och nybyggare vid denna tid, trots att hon mycket väl kände till dem.
 Lars Elenius skriver i sin uppsats En skåning besöker Lappland, att Nils Holgerssons kulturpolitiska tendens ansluter sig till den gängse statliga politiken mot de inhemska minoriteterna vid tiden kring förra sekelskiftet. Samerna skulle bevaras som en museal relik från ett tidigare nomadiserande jaktstadium i nationens historia.


3.1 Första myten - allegorin


3.1.1 Vildgässen

Redan namnet Akka, som ledargåsen heter, leder tankarna till fjällmiljö i Lappland, mitt i samernas bosättningsområde. Akka är nämligen ett samiskt ord och betyder mor, med viss klang av modergudinna.
 Akka beskrivs i Nils Holgersson som en mycket gammal gås, över hundra år, som har det högsta anseende bland vildgässen. Hon är också den stoltaste av dem alla och väldigt mån om sin flocks integritet. Denna presentation stämmer, enligt Elenius, mycket väl överens med den exotiska bild som samtiden hade av fjällsamerna. Ett ädelt naturfolk med en stolthet över sitt ursprung. Att det är samerna som beskrivs råder det ingen som helst tvekan om.
 Här får Elenius medhåll av Lindskog i Vid svenskhetens nordliga utposter.


Även om Ahlström inte säger det rakt ut så lutar hans funderingar åt möjligheten att vildgässens i berättelsen fungerar som symbol för det samiska folket. ”Inom den stora djurgemenskapen bildar dessa vildgäss en sluten socialgrupp, ett fattigt men fint vildmarksfolk.”


Mina egna misstankar om att bokens flyttfåglar kunde vara samerna i allegorisk form fick jag när jag läste Lagerlöfs beskrivning av vildgässen utifrån den vita tamgåsens betraktelser:

”De voro mycket mindre än han, och ingen av dem var vit, utan de voro alla grå med vattring i brunt. Gåskarlen hade alltid fått lära sig att det var mest passande att gå sakta och rultande, men dessa gingo inte, utan de halvsprungo. Men mest ängslig blev han när han såg deras fötter. De voro stora med slitna och söndertrasade sulor. Det märktes, att vildgässen aldrig frågade efter vad de trampade på. De togo inga omvägar. De voro mycket prydliga och välputsade annars, men på fötterna såg man att de voro ett fattigt vildmarksfolk”.


3.1.2 Kritiken mot den zoologiska sakkunskapen

Den främsta anledningen till att jag tycker att kritiken av Lagerlöfs djurkunskaper är relevant för undersökningen är, just den, att kunna få en möjlighet att både förstå bakgrunden till och en förståelse för att hon lät just vildgässen symbolisera samerna, men givetvis också för att få en uppfattning om vilka egenskaper hon tilldelar samerna.

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige blev på vissa håll varmt mottagen med stående ovationer, som en gåva till barnen, medan den på andra håll möttes av kyla. Vissa recensenter gick hårt åt ideologin och språket i boken. Från kristet håll tyckte man boken hade för lite religiöst innehåll, vilket kunde leda till en urholkning av kristendomsundervisningen i skolan. Men den allvarligaste kritiken kom från zoologerna som starkt ifrågasatte sakkunskaperna.

Så här skriver Ahlström om gässen i Den underbara resan:


”Bokens naturvetenskapliga faktauppgifter visar sig sedan i många fall vara direkt felaktiga. Huvudpersonerna är vildgäss, men författarinnan är tydligen djupt okunnig om djurartens verkliga karaktär. Hennes gäss uppträder med gula lysande ögon, de slår sig ner på balkonger och kyrktorn eller svävar fram genom täta skogar”.


Efter att ha läst denna, i mitt tycke, småaktiga och helt obefogade kritik undrar jag om det inte är så att det är kritikernas sakkunskaper som är bristfälliga och inte Lagerlöfs. För det första borde kritiken till att börja med gälla Nils och hans förvandling, och inte gässen. Mig veterligen kan inte små pojkar, eller någon annan mänsklig varelse för den delen, förvandlas till små tummetottar. Om författarinnan kan tilldela pojken specifika, icke-mänskliga egenskaper, så borde hon väl också ha rätt att ändra lite i gässens och de andra djurens karaktärer, ge dem mer mänskliga och jordnära drag.

Angående de lågt flygande gässen som svävar fram genom skogen istället för att flyga över den, svarar Lagerlöf själv klart och tydligt om de bakomliggande omständigheterna:


”Vildgässen foro inte särdeles högt, därför att den nykomna reskamraten inte kunde andas i den allra tunnaste luften. För hans skull flögo de också litet långsammare än vanligt”.


När det gäller gässens utseende och lysande, gula ögon så är det viktigt att ta reda på vilken art av gäss det gäller. Det finns ett flertal arter av vildgäss i Sverige. Så här säger Lagerlöfs vän och medarbetare Valborg Ohlander:


”Sädgåsens ögon äro bruna, ej gula. Fötterna ha hel och fin simhud. Den uppfattningen att de vilda gässen skulle ha slitna och söndertrasade sulor säger sig författarinnan ha fått genom att betrakta individer på Skansen”.


Att det skulle röra sig om sädgäss ser jag som föga troligt, då de dels är ganska storvuxna och dels saknar, precis som Ohlander säger, inslag av gult varken i eller kring ögonen.


Ett troligt scenario är att Selma studerat både sädgäss och samer på Skansen och sedan använt sig av dessa som mall för sina egna vildgäss (samer). Kanske såg hon likheterna mellan dessa två utrotningshotade grupper?

Flera episoder i Nils Holgersson utspelar sig på Skansen där en lappgubbe berättar sagor som Nils råkar lyssna till. På Skansen finns ett lappläger som representerar en kultur som i samtidens och Lagerlöfs ögon är dömda till undergång.
Samtidigt bör ej förglömmas att Selma Lagerlöf starkt motsatte sig interneringen på Skansen, ja, egentligen tyckte hon genuint illa om hela idén.


Det finns en annan omständighet som talar emot att fågelflocken skulle vara sädgäss, nämligen tidpunkten för deras ankomst till fjällen. I Nils Holgersson når flyttfåglarna sin slutdestination i Lappland i juni.
Vid en jämförelse med Jens Wahlstedts beskrivning av arten verkar ankomsten vara i senaste laget:

”När värmen bryter in utifrån Bottenviken i april, då kommer sädgässen tillbaka till Norrbotten. Och då kan man säga att de utgör inledningen till fågelvikarnas hektiska spel”.


I skolbokens inledande kapitel ropar vildgässen till tamgässen: ”kom med, kom med, nu bär det till fjälls”! Denna fingervisning om vilken art det gäller bekräftas av Akka själv när hon presenterar flocken för gåskarlen: ”Alla är högfjällsgäss av bästa ätt!”

Vad är då utmärkande för en fjällgås? Som gammal amatörornitolog känner jag förvisso till att deras ögon inte är gula, men att det som kännetecknar just denna art är deras klart lysande, gula ögonring. Detta bekräftas också av fältornitologen Lars Imby i Nya svenska fågelboken.
 Imby tillägger också att fjällgåsen är liten till växten, en iakttagelse som även tamgåskarlen gjorde under rubriken vildgässen. Detta, tycker jag, visar att Lagerlöfs beskrivning av dessa fåglar faktiskt stämmer ganska väl. Även tidpunkten för ankomsten till Norrland verkar stämma överens med verklighetens fjällgäss.

I boken Ladrikets fåglar står det att läsa om den numera allt sällsyntare fjällgåsen som kommer till Norrbotten först mot slutet av maj.


3.1.3 Analys


Allegorin om samerna har i min analys fått ett enkelt, tomt betecknande – vildgäss. När det gäller betecknade begrepp, så finns det flera olika som kan ge det betecknande ett innehåll när de möts i tecknet.


Samerna är kanske den betecknade egenskap som är allra viktigast, eftersom den ger vildgässen en mänsklig karaktär och berättar att det rör sig om en allegori. Som vi tidigare kunnat konstatera är vildgässen/samerna ett stolt, men fattigt vildmarksfolk som är väldigt måna om sin integritet. De värnar om andra och anpassar sig efter deras behov och förutsättningar, som i exemplet med Nils och Mårten gås där de flyger lägre och långsammare för att de ska kunna följa med på färden.

På vildgässens resa norrut beskrivs de som ett nomadiserande folkslag utan någon egentlig hemortsrätt eller äganderätt till de materiella tillgångarna i landet. Vildgässen flyger alltså över landet och betraktar allt det som materialiserar nationen på distans – ur ett fågelperspektiv, både bildligt och bokstavligt. Varje gång de stannar för att rasta dyker den lömske Smirre räv upp och tvingar dem vidare, längre och längre upp i landet.

Bokens berättarhorisont bestäms inte bara av djurperspektivet utan också av lilleputtmotivet. Det hör till litteraturens allmängods. I berättelser för barn ger det möjlighet till roliga perspektiv, drastiska kontraster och spännande förvecklingar. Men det finns också en djupare och allvarligare sida. Pysslingen och vildgässen visar både barnets underläge i vuxenvärlden och samernas underläge i det svenska samhället, samt de båda existensernas utanförskap


Parallellt med berättelsen om de bevingade samerna pågår nere på marken en annan berättelse, nämligen den om Åsa gåsapiga och lille Mats. I denna historia skildrar Lagerlöf nationens stora problem, folksjukdomen tuberkulos, fattigdom och barnarbete. Återigen kan det konstateras att ursprungsbefolkningen hålls på avstånd och inte tillåts bli involverade i nationens problem.


När det betecknande, som ursprungligen var vildgäss, och de ovannämnda betecknade begreppen möts har vildgässen flugit sin kos och en enkel mening formuleras i tecknet. De nomadiserande samerna, som saknar hemortsrätt i nationen, är ett utstött och fattigt vildmarksfolk, stolta över sitt ursprung. När meningen övergår i mytens form förlorar den hela sin historia och bara ett enkelt betecknande finns kvar.


Låt oss nu titta på de begrepp som ska fylla mytens form och ge den en betydelse i tecknet.


Med dessa begrepp som är själva drivkraften bakom myten för Lagerlöf in en helt ny historia i myten. Lägg märke till att den stereotypa bilden av de oskiljaktiga samerna och renarna som fanns i ”lapp ska vara lapp”-myten är helt raderad i Lagerlöfs mytform. Vilket förmodligen är helt avsiktligt eftersom hon, i Nils Holgersson, inte försöker eliminera uppkomna problem genom förträngning eller nedvärdering, utan att genomgående inte bara försöka, utan verkligen lösa konflikter. Edström skriver i Selma Lagerlöf-livets vågspel att Lagerlöf ofta gestaltar tvister och aggressioner. Genom att skildra en mängd olika konfrontationer kan hon visa, inte bara kamp och tragik, utan också att konfliktlösningar är möjliga. Hon pekar på en specifik och tankeväckande lösning: den då Nils ordnar så att räven Smirre, vildgässens ständiga gissel, slutligen får en frizon på en öde ö.


Oavsett om detta kallas konfliktlösning eller ej, ställer jag mig frågan: Var det verkligen detta Smirre ville, att tillbringa resten av sitt liv på en öde ö?


Att författarinnan värnar om både djuren, naturen och minoriteterna framgår klart och tydligt för den som läser boken, men mest av allt älskade hon vildgässen, det stolta vildmarksfolket med trasiga sulor.


Hur ser då begreppen ut, med vilka hon försöker lösa tidens samekonflikt?


Lagerlöf tar, i sin allegori, öppet ställning i konflikten mellan samer och nybyggare, vilket hon förmedlar genom Nils Holgerssons tankar när han lämnar Lappland:


”Akka hade rätt, när hon sade, att det här landet kunde de svenska nybyggarna gärna lämna ifred och överlåta det åt björnarna och vargarna och renarna och vildgässen och fjällugglorna och lämlarna och lapparna, som var skapade att leva där”.


I sitt avskedstal vädjar Akka, eller som jag uppfattar det, samerna, till Nils Holgersson:


”Tänk på att ni har ett stort land och att ni nog kunde ha råd att lämna några nakna skär och några grunda sjöar och sumpiga mossar och några öde fjäll och avlägsna skogar åt oss fattiga djur, där vi fick vara ifred! I all min tid har jag varit jagad och förföljd. Det vore gott att veta, att det fanns en fristad också för en sån som jag.”


Trots att Lagerlöf var skarpt kritisk till den assimileringspolitik som bedrevs mot samerna, verkar det ändå som om hon, liksom samtidens samepolitiker och nationalekonomer, inte såg någon möjlighet att integrera denna minoritet, varken i det svenska samhället, eller i den svenska kulturen. Inte för att hon ansåg att samerna inte var anpassningsbara, utan för att hon var väl medveten om att de inte skulle komma att få vara en del av det nya Sverige. Men det finns också avsnitt i boken som, enligt mig, kan uppfattas som om distansen till den svenska kulturen är delvis självvald. När vildgässen flyger över ett stort och vackert beläget Sörmlandsgods, undrar Nils hur det skulle kännas att få stiga in på ett sådant ställe efter en avslutad dagsresa istället för att hamna på en sank myr. Men sådant var förstås inte att tänka på. Vildgässen valde istället, självmant, sämsta tänkbara natthärbärge, och slog sig ner på en översvämmad skogsäng norr om gården.


Detta innebär, utifrån mina tolkningar av Nils Holgersson, att författarinnans lösning, även om hennes inställning var kritisk, inte skiljde sig så markant från den kulturpolitiska tendens som växte fram i landet. Den lösning hon eftersträvar, eller kanske ser som den enda möjliga, är dock betydligt mer ekologisk. Fria samer i symbios och harmoni med djur och natur som försörjer sig på jakt, fiske, rennäring, utan kontakt med den svenska kulturen. Ungefär som Smirre.


Form och begrepp möts i tecknet, där myten får sin betydelse: Låt lapp få vara lapp. De utstötta och undanträngda samerna kommer att gå under om de inte får en frizon där de får leva ifred och utöva sin egen kultur. Undertonen i myten är att detta är vad samerna själva vill.

3.2 Andra myten – Idealbilden av Norrland

Tyvärr blev beskrivningen av Norrland bara en översiktlig framställning, vilket kan ha berott på bland annat tidsnöd och att Lagerlöf här befann sig på främmande mark. Någon djupare inblick i de olika norrländska provinsernas särart och kynne fick hon aldrig tillfälle att förvärva. Detta gällde i synnerhet fjällen, eftersom hennes hälta omöjliggjorde att hon skulle kunna räknas in i Svenska turistföreningens växande skara av fjällkännare.


Sveriges centrum placeras i de södra och mellersta delarna av landet, medan Norrland hamnar långt ute i periferin. Själva målet med resan är de vilda och orörda fjällen. Från de mer kultiverade landskapen i söder förflyttar sig gässen och Holgersson mot det oskuldsfulla norrländska landskapet som ligger orört, fyllt av outnyttjade rikedomar och möjligheter. Bilderna som målas upp av detta, Sveriges eget Amerika, är få men storslagna. Lagerlöf använder istället för landskapskarta enkla bilder och liknelser som beskriver de olika landskapens speciella särdrag. Gästrikland är klätt i granriskjortel och gråstenströja och bär kring midjan ett bälte utbroderat med blånande sjöar och blommande hagar prytt med järnverken som smycken och Gävle som spänne.

Till dessa specifika drag ges liv och själ åt landskapen genom pedagogiska berättelser där naturföreteelsernas uppkomst och utvecklingshistoria läggs i händerna på mytiska gestalter eller på annat sätt görs till föremål för sagor, sägner och legender. ”Fåglarna i södra Sverige utspanar, då de vill flytta norrut, Norrlands beskaffenhet på liknande sätt som israeliterna en gång Kanaans förlovade land: de utsänder en kunskapare för vart och ett av de fem stora fågelfolken.”


I Nils Holgersson lever den nationella drömmen om en ny ekonomisk storhetstid. Underförstått kan det tolkas som om hon menar att det inte finns någon anledning att söka lyckan i väst, allt finns ju redan här. Detta är ju en tid då den ansträngda ekonomin fick allt fler att emigrera till Amerika. Men, skriver Edström, Sverige i Nils Holgersson är ingen bräkande idyll. Lagerlöf visar allvaret för landets skolbarn när hon behandlar ämnen som fattigdom, tuberkulos och barnarbete.
Förvisso är det så, fast dessa eländesskildringar syns inte till i författarinnans beskrivning av Norrland.


Ahlström påpekar i Den underbara resan att Lagerlöf har en förmåga att i första hand se de ljusa dragen i landsdelens liv och tolka avigsidorna som övergångsfenomen. Man kan till exempel inte hitta något om den nöd och utsugning som de stora skogsbolagen orsakat bland befolkningen, i hennes skildring.
 Konflikterna lyser med sin frånvaro i de norra landsdelarna, vilket tydliggörs i berättelsen om lapparna.


3.2.1 Lapplägret vid Luossajaure


Vid den västra sidan av sjön Luossajaure i norra Lappland finns ett litet lappläger som blivit världsberömt genom Nils Holgersson. Här lever människorna i harmoni med varandra, både inom den egna gruppen och med nybyggarna som befinner sig på den östra sidan av sjön.


Ahlström skrev att Selma Lagerlöf mycket väl kände till de motsättningar mellan samer och nybyggare som vid denna tid debatterades i dagspressen, men att det inte var hennes uppgift att i sin läsebok ventilera konfliktämnen ur samtidens politiska debatt. Lagerlöf inriktade sig istället på att utmåla föredömliga förhållanden, där missnöjesanledningar eliminerats. I hennes bild av Sverige fanns därför inga konflikter.


Denna idealbild, av inte bara Norrland utan hela riket, var inte författarinnans egen idé, utan presenterades i den målsättningen som hennes uppdragsgivare hade med den nya geografiboken. I ett brev till Lagerlöf skrev en av kommittéledamöterna att boken skulle ha en folklig stämning rakt igenom, så att barnens bästa och vackraste intryck från både det svenska hemmet och den svenska naturen kunde få vara utgångspunkt för deras andliga växt.


Utanför ett av tälten i lapplägret sitter den lilla skånska flickan Åsa gåsapiga och lappgossen Aslak och pratar med varandra. Aslak berättar om samernas liv och försäkrar henne att de har det bättre än alla andra. Åsa däremot har en rakt motsatt uppfattning. Hon tycker att de har det fruktansvärt.


”Du vet inte vad du talar om”, sade Aslak. ”Stanna hos oss en vecka bara, och du ska se att vi är det lyckligaste folket på jorden”.


Aslaks berättelse om varför samerna är det lyckligaste folket är en berättelse om frihet. De bekymmerslösa samerna går dit deras renar för dem, över de vackra fjällen där laxöringen leker i fjällbäckens fors och där myren färgas guldgul av hjortron, fjärran de trånga svenska bostäderna.

Åttio år efter att Selma Lagerlöfs skildring av lapplägret vid Luossajaure blivit utgiven, beger sig författaren Sven Wernström dit, på ett slags återbesök. Den uppgift han har tagit på sig är att undersöka hur landet som beskrevs i Nils Holgersson har förändrats. Samtidigt vill han avslöja de missförhållanden som läseboksförfattarinnan inte ville kännas vid.


Wernströms ramhistoria är en TV-inspelning av hela Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.


Nicke, som spelar Nils, ligger och lyssnar på lappgubben och den unga sameflickan som båda ska medverka i filmen. Gubben berättar om den goda tiden innan främlingarna kom och reste gränsstenar och satte samerna under kungar. Då samer kunde vandra fritt på Nordkalotten med sina tält och renar utan att några lagar hindrade dem. ”Vi hade rättvisa lagar som var våra egna. Nu tar svenskarna samernas land och renarnas skog, och samerna får ingenting”. Sameflickan tillägger att det är skillnad mellan samer också. Det finns de som är rika och de som är fattiga. Den som inget har är ingenting värd. Och om inte båda föräldrarna är samer blir man inte accepterad.


3.2.2 Analys


Den tredje termen i objektspråket, meningen, skiljer sig i Lagerlöfs berättelse om lapparna inte från den tidigare nämnda ”lapp skall vara lapp”-meningen som börjat växa fram i Sverige. I Nils Holgerssons värld är samerna starkt förknippade med sina renar och vice versa, vilket framgår explicit i kapitlet hos lapparna där det även finns en illustration, tecknad av Bertil Lybeck, föreställande en same och hans ren. I underliggande text berättas det också om att färdas i ackja.

Myten har nu fått en utgångspunkt, en mening att parasitera på: ”Samer = ett i fjällen hemmahörande exotiskt och nomadiserande renskötarfolk”. Historien som ska fylla begreppet utgår från den idealbild av Sverige, som uppdragsgivarna ville att författarinnan skulle presentera i sin skolbok.

Så här tolkar jag begreppet som ska möta formen i tecknet, där myten får sin betydelse: Beskrivningen av samerna vid Luossajaure har en, tycker jag, antropologisk sagokaraktär. Samtidigt som de är verkliga så är de, i likhet med sitt land, fiktiva och identitetslösa. Världens lyckligaste folk som lever i fullständig harmoni med allt och alla utan några motsättningar blir, i min tolkning, enbart menlösa och identitetslösa. Osynliggörandet av konflikter i berättelsen leder även till att samerna osynliggörs. De fråntas huvudrollerna i sitt eget land och får enbart agera statister i idealbilden av det nya Sverige.

Min analys visar att mytens uppgift inte enbart ville visa landets skolbarn en slags påhittad och förljugen bild av samerna, utan även att försöka dölja de motsättningar som fanns. Det bakomliggande syftet kan ha varit att locka folk till det förlovade landet i norr. Något som säkerligen tilltalade STF (Svenska Turistföreningen). De uppmanade turisterna till att sätta sig i något slags ägandeförhållande gentemot samerna.

”Kåtan var utmärkt, stor, rymlig, nyreparerad, och lappen som bodde där, var gudskelof borta så vi kunde ostört hvila på hans fårskinn och koka i hans kärl.”


STF såg bara samerna som objekt för turismen och ingenting annat. 


Allra bäst kan den mytiska bilden av samerna beskrivas med Wilhelm Mobergs ord i Utvandrarna. Föreställningen om amerikanerna påminner om den som finns beskriven i Nils Holgersson. De är reducerade till statister i sitt eget land. När nybyggarna kommer till Amerika eller Norrland är ursprungsbefolkningens uppgift att hålla sig i bakgrunden.

Så här skriver Moberg om drängen Roberts föreställning om Amerika:


”Men långt borta på andra sidan jordens klot, låg Nya världen, som var nyss upptäckt och befolkad. Nya världen var ung och färsk och full av rikedomar och härligheter av alla upptänkliga slag. Nya världen var befolkad av de djärvaste och klokaste människorna från den Gamla: De som hade rest ifrån sina herrar och husbönder i hemorten. Den var befolkad av alla dem som ville vara fria, av dem som inte ville lyda under några husbönder. Till Nya världen flyttade alla de som i sina hemorter var pinade och plågade, fattiga och bedrövade, jagade och förtvivlade och olyckliga. Den som inte kunde förlika sig med sin lott i Gamla världen flyttade över till den Nya. Amerika var det rätta landet för honom”.


Föreställningen som de svenska utvandrarna hade om Amerika och dess folk i Mobergs bok är slående lik den beskrivning Lagerlöf förmedlar om Norrland och dess invånare. Ett land fyllt av oupptäckta, outnyttjade tillgångar och rikedomar, med en kulturlös befolkning som håller sig i periferin. Det är immigranterna/nybyggarna som får huvudrollerna i det nya landet.

Lagerlöfs mytbild av samerna får här en mer sagolik karaktär än den om gässen. Reducerade från reella till fiktiva, från ursprungsfolk till sagoväsen. Detta nomadiserande renskötarfolk, som inte tillåts läppja på civilisationen, blir enbart ett exotiskt inslag, likt ett norrsken, i den norrländska landskapsbilden, och ingenting annat. Skonade från utvecklingen i det nya Sverige. Precis så som Hjalmar Lundbohm och Sveriges Turistförening ville ha det.

När form och begrepp möts i tecknet får myten sin betydelse: Lapp skall vara lapp.


4. Nils Holgersson och minoritetspolitiken

Den kulturdarwinistiska läran om kulturstadier, som starkt bidrog till skapandet av den rasistiska samemyten, fanns i olika varianter. Den variant som Lundbohm förespråkade hade en milt patriarkalisk attityd, där samerna sågs som outvecklade, på samma sätt som barn var omogna, och skulle skonas från den ”högre” svenska kulturen


Angående nomadskolans läromedel skrev Hjalmar Lundbohm att det var viktigt att samernas barn inte fick lära sig för mycket om världen utanför renskötseln. Det kunde fresta dem att lämna fjällen, och det skulle inte gagna dem, utan bara ställa till skada.


Läran om kulturstadier kunde också kasta alla förklädnader och bli öppet rasistisk. Då påstod man att vissa folkslag befann sig längre ner på utvecklingsstegen, utan att ha de egenskaper som krävdes för att ta sig upp till högre nivåer (se Karnells uttalande på sidan 10).


Lagerlöfs inställning, i Nils Holgersson, till dessa varianter av kulturdarwinistiska förhållningssätt gentemot samerna, tycker jag är tvetydig. I allegorin tar hon avstånd från samtidens behandling av det fattiga vildmarksfolket. Både mot utanförskapet, även om hon ser det som delvis självvalt, och undanträngningen.


I den andra berättelsen tar hon ställning för Lundbohms variant. I kapitlet Hos lapparna deklarerar hon klart och tydligt att samerna, så länge de får vandra med sina renar över fjällen och slippa civilisationen, är ”det lyckligaste folket på jorden”. Lagerlöf använder däremot ingen nedvärderande eller rasistisk ton i sin bok.


Disponent Lundbohm själv får också, tycker jag, förvånansvärt stort utrymme i Nils Holgersson. I avsnittet om Lille Mats begravning påminner författarinnans beskrivning om den framställning som Åström och Johansson hade i sina böcker. En mäktig, men vänlig man, som värnade om de svaga och utsatta.


”Åsa hade inte svårt att göra upp för sig hur hon ville ha det med begravningen. Hon hade sett hur en av gruvförmännen hade blivit begraven. Han hade dragits till kyrkan i Gällivare av disponentens egna hästar, och en lång procession av gruvarbetare hade följt kistan. Vid graven hade en musikkår spelat, och en sångkör hade sjungit. Det var något i den vägen, som Åsa önskade för sin bror, lille Mats”.
 Åsa begav sig till disponenten för att prata med honom. Lundbohm, som förövrigt finns illustrerad i avsnittet, förstod att Åsa älskat brodern över allt annat, och att det inte gick att möta en sådan kärlek med avslag.


Sett till hela skolboken, blir Lagerlöfs variant av kulturdarwinism, enligt min uppfattning, varken som disponentens, dvs. att samerna är outvecklade och blivit kvar på en ”lägre” kulturnivå, eller öppet rasistisk. Lagerlöfs inställning till samerna är att deras ”lägre” kultur måste ge vika för den ”högre” civilisationen, men att de kan ta sig upp till detta ”högre” stadium om de själva vill, och får en möjlighet.

5. Sammanfattning


Efter att ha studerat och analyserat skolbokens samer med hjälp av Barthes semiologiska mytsystem, visar min undersökning att Lagerlöf i Nils Holgersson presenterar två helt olika berättelser om samerna. Den första myten, där vildgässen är samer beskrivna i allegorisk form, är en dold myt. Inte för att myten i sig döljer något utan för att den, eftersom den är förklädd, är svårare att upptäcka. Mytens uppgift är ju att tydliggöra och inte att dölja.


I denna beskrivning av samerna, är jag övertygad om, att författarinnan, dels berättar om sin egen syn på denna utstötta och diskriminerade minoritets levnadsförhållanden, och dels hur den politiska samekonflikt som ägde rum vid denna tid skulle lösas.

I den andra myten följer hon de riktlinjer hon fått av sina uppdragsgivare och visar upp ett exotiskt, nästintill osynligt folk, som vandrar över fjällen i sällskap med sina renar. Jag ser det inte som helt otroligt att hon i sin framställning även påverkats av gruvdisponenten och STF.

Hur förhöll sig då Lagerlöfs myter till den samtida ”lapp skall vara lapp”-myten?


Med sin allegori riktade hon skarp kritik mot den behandling av samerna som hon ansåg att ”lapp skall vara lapp”-politiken ledde till, och beskrev utifrån sin egen uppfattning, de faktiska förhållanden, som samerna tvingades leva under vid förra sekelskiftet. Hon ansåg att samerna skulle lämnas ifred och att nybyggarna skulle lämna deras land. I stället för att tränga undan dem och tvinga dem till fjälls, vilket var den rasistiska mytens uppgift, borde de få en frizon där de kunde få leva i fred. Undertonen i hennes myt visade också att detta var vad samerna själva ville.

I den andra myten gick Lagerlöfs berättelse hand i hand med den kulturdarwinistiska myten. Samerna förpassades till fjällen med sina renar. Hon undvek dock att nedvärdera dem och beskriva dem som odugliga till allt annat än renskötsel. Hennes metod var att osynliggöra dem, deras kultur och identitet, och visa upp en exotisk stereotyp. På så sätt legitimerade hon att de förpassades till den svenska periferin. Lagerlöfs myt var nästan identisk med den ”humana” samepolitik som hennes norrländske ciceron Lundbohm förespråkade.


Jag tror att hela denna andra mytiska berättelse om samerna vid Luossajaure, tillsammans med den norrländska landskapsskildringen, skulle ha kunnat fungera som reklam både för gruvbolaget LKAB och för dess disponent, samt turistnäringen.

Vem vet, det kanske var avsikten?


Avslutningsvis vill jag nämna, att även om avsikterna och motiveringarna i de tre olika myterna som tagits upp i undersökningen skiljer sig åt, så har de alla i princip samma lösning på den samekonflikt, som ägde rum i början av 1900-talet.
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