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Bilder av samer



I detta nummer
K onstnärer och illustratörer har a lltsedan  m edeltiden  
avb ilda t sam er och sam iska kulturmiljöer. M ed sina verk 
har de kanske m er än resenärer och etnografer b idragit till 
a tt skapa en b ild  av sam isk kultur och sam iskt levnadssätt. 
För den som saknat egna erfarenheter av det sam iska  
om rådet kom konstnärens fram ställn ing a tt representera 
en verklighet. B ilder av sam er är ett mycket popu lärt tema 
och alla  tänkbara genrer finns representerade inom same- 
ikonografin. I  detta  num m er presenteras ett an tal illus
trationer, från Olaus M agnus 1500-tal och fram  till detta  
sekel, för a tt visa p å  mångfalden. Eftersom det finns sam er 
i de f e s ta  av norrlandslänen och i fyra länder har det varit 
naturligt a tt häm ta bilder från hela det sam iska området, 
inklusive det ryska Lappland.

Fem författare m ed olika äm nesinriktn ing m edverkar i 
detta  nummer. A rtiklarna belyser därför bilden av sam er ur 
olika perspektiv. A tt illustratörer inte sällan  drag it sig  för 
a tt kopiera och efterbilda förlagor är väl känt. H ur ett och 
sam m a m otiv m ed variationer upprepas under fyra hundra  
år inom bildkonsten visar kyrkohistorikern L eif Lindin, 
Lund, och etnologen Ingvar Svanberg, Uppsala, i sin  kä ll
kritiska granskning av ett popu lärt bildm otiv.

Konsthistorikern Lena Johannesson, Linköping, utgår 
från kroppsspråket i sin analys av ett samemotiv. Den 
förkristna sam iska religionen har a lltid  fascinerat om 
världen. Religionshistorikern H åkan Rydving, Uppsala, 
sk ildrar i sin första artikel hur man i b ild  återgett sam iskt 
religionsutövande. M ed hjälp av trum m ornas b ildvärld  är  
det också m öjligt a tt få viss insikt i hur sam erna själva  
uppfattat religionsmötet. D etta belyser H åkan R ydving i sin  
andra artikel.

Om trum m ornas b ildvärld  utgör detta  tem anum m ers 
enda exempel på  det svårfångade inifrånperspektivet, så 
finns det exempelvis inte någon tillgänglig dokum entation  
om hur sam erna uppfattade de vetenskapsm än som kom till 
lappm arken för a tt fotografera dem  i etnografiskt eller 
antropologiskt syfte. Idéhistorikern Gunnar Broberg, Upp
sala, redogör em ellertid för hur fotografitekniken kom a tt 
användas i vetenskapens tjänst v id  tiden kring sekelskiftet.

En vetenskapsm an som tid ig t tog kam eran till h jälp var 
arkeologen G ustaf H allström . Under sina besök på K ola
halvön fotograferade han om rådets sam iska befolkning. 
L eif L indin  och Ingvar Svanberg berättar om hans expedi

tioner och bildm aterial utifrån den fotosam ling som finns i 
Umeå universitetsbiblioteks forskningsarkiv. De båda för
fa ttarn a  tar i en artikel också upp sam ernas roll i väckelse
rörelsens bildsym bolik. H är ä r det Frälsningsarm én som  
får tjäna som exempel.

A vslu tn ingsvis presenterar länsm useets an tikvarie Ola 
Kellgren sam eåttlingen och fotografen Robert Lundgren  
och dennes produktion  som förvaras i museets bildarkiv.
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Ur J. Schefferus: Histoire de la Laponie, 1678.

Bilden av en samefamilj på  vandring är häm tad ur 
Johannes Schefferus klassiska verk »Lapponia« från  
slutet av 1600-talet. Boken översattes snabbt till flera 
språk och finns faktiskt i fransk 1600-talsutgåva i 
länsmuseets bibliotek. Genom de många utgåvorna 
fick Schefferus bilder en vid spridning och kom att bli 
normgivande under flera århundranden för hur illu
strationer av samer skulle se ut, vilket närmare be
lyses i en av uppsatserna i detta häfte. Samer betrak
tades redan på 1500-talet som ett exotiskt folk och det 
är som sådant de ofta framställs. Frälsningsarméns 
sätt att vid sekelskiftet använda samer som en nordlig 
symbol för sin världsomspännande verksamhet är ett 
belysande exempel.

För den ömsesidiga förståelsen mellan olika 
folk är det väsentligt att kunna följa hur relationen 
dem emellan utvecklats. I  äldre tid  varde direkta kon
takterna mellan samer och svenskar relativt få. Sven
skarnas, liksom den övriga omvärldens, uppfattning  
om samer utgick från skrivna redogörelser och då 
speciellt från de få bilder som eventuellt komplettera
de dessa. Föreliggande häfte av VÄSTERBO TTEN  
vill visa bilder av samer i dubbel bemärkelse, bilder 
på olika sätt präglade av sin tid, när det gäller såväl 
människouppfattning som religion.

Ä nnu  idag betraktas samer i viss utsträckning
som ett exotiskt folk. Västerbottens museum vill genom
dokumentation och information bidra till ett föränd
rat synsätt. Till museet har under året knutits en 
samisk referensgrupp. Gruppen är tänkt att vara en 
garant för a tt museets sam iska dokumentation får en 
angelägen inriktning och att den blir allsidigt be
lysande. Genom gruppen kan också den kunskap och 
information som museet besitter föras ut till same
byar och samiska organisationer.

Tre av manusförfattarna i detta häfte har tidigare 
samarbetat med Västerbottens museum och hem 
bygdsförbundet, nämligen G unnar Broberg, L e if  
L indin  och Ingvar Svanberg. De har tillsam mans 
bearbetat läkaren och lapplandsresenären G ustaf von 
Dubens reseberättelser, som nyligen utgivits som  
num m er 10 i hembygdsförbundets och museets skrift
serie. »ILappland 1868och 1871« är intressant läsning 
för alla som vill veta hur man förberedde och genom
förde en lapplandsresa vid den tiden och vad man da 
kunde råka ut för.

Gull-Mari Rosén 
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Bilder av samer
Leif Lindin och Ingvar Svanberg

Ett lappläger. Teckning av Emma Ekvall, 1876.



Den etnografiska bilden, det vill säga det visuella 
beskrivandet av e tt folks utseende, levnadsvanor och 
kulturmiljö, h a r alltsedan renässansens upptäcksre- 
sor spelat en viktig roll som förmedlare av kunskap. 
Genom bilderna h a r läsekretsen kunnat skapa sig en 
föreställning om de fjärran  exotiska miljöer som 
resenären besökt. B ilderna h a r emellertid genom 
sina stereotyper m ånga gånger bidragit till en be
gränsad och ofta konservativ verklighetsuppfattning. 
Den etnografiska bilden ha r därtill visat sig vara  en 
livskraftig genre. I dag är det inte längre fråga om det 
enkla trä sn itte t eller den handkolorerade litografin, 
u tan  om bilder som förmedlas med den m oderna 
teknikens hjälp. Främ m ande folkslag och exotiska 
miljöer avbildas med videoteknik och tredim ensio
nell filmkonst.

Olaus Magnus (1490-1557), den förste dokumen- 
ta tö r som fångade detaljerna i svenskt folkliv, hade i 
sitt stora arbete e tt rikligt urval med illustrationer. 
Även sam er finns med i de trä sn itt som beledsagar 
beskrivningar i Historia degentibus septentrionalibus 
(Historia om de nordiska folken) (1555). Olaus Mag
nus besökte 1519 själv Norrland men hans bilder 
visar ingen större förtrogenhet med sam isk kultur. 
Ändå m öter vi i dessa illustrationer viktiga symboler 
för det samiska, som under de följande århundradena 
återkom m er i m ånga bildfram ställningar i ämnet, 
renen, nåjden, dräkten, skidorna. Dessa symboler, 
korrekt eller felaktigt återgivna, återfinns såväl på 
kontinenten som i Norden under de kommande å r
hundradena i de illustrationer som skall visa den 
sam iska kulturen.

Än viktigare för populariseringen av sam erna var 
Johannes Schefferus (1621-79), vars Lapponia u t
kom på latin  1673 i F rankfurt och sedan i flera illu
strerade översättningar i Europa under det sena 
1600-talet. En engelsk utgåva publicerades 1674, en 
tysk år 1675, en fransk år 1678 och en holländsk år
1682.1 efterhand kan m an konstatera a tt  Schefferus 
illustrationer i långt högre utsträckning än Olaus 
Magnus Historia... kom a tt  prägla omvärldens upp
fattning av sam erna. M ånga av illustrationerna i 
Schefferus Lapponia  varieras eller plagieras i senare 
reseskildringar, kartverk  och topografiska arbeten.

a

Ur J. Schefferus: Histoire de la Laponie, 1678.

Särskilt i engelska arbeten återfinner vi en rad  illu
strationer där m an fritt plagierat och kopierat Schef
ferus bilder.

M edan Schefferus verkade enbart i U ppsala och 
därm ed hade a tt  förlita sig på sagesmän, lappm arks- 
präster såväl som sam iska studenter som kommit till 
lärdom sstaden började det på 1700-talet dyka upp 
bildm aterial som gick tillbaka på fältstudier. Under 
det begynnande 1700-talet började vetenskapliga 
expeditioner söka sig mot norr. Olov Rudbeck den 
yngre (1660-1740) hade redan 1695 på kungligt upp
drag begett sig till Norrland för a tt  studera n a tu r
förhållandena. H ans m edresenär Anders Holtzbom 
avtecknade fjällvärldens fåglar. Den publicerade 
reseskildringen innehöll en illustrerad titelsida med 
sam iska motiv, dock u tan  någon större realism. Den
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Ur J. Schefferus: Histoire de la Laponie. 1678.
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Ur O lofRydbeck d.y: Laponia Illustrata. 1701.
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Ett lappläger. Oljemålning av Pehr Hilleström. Foto: Hälsinglands museum.

unge Carl von Linné (1707-78) insåg vikten av a tt 
försöka avteckna etnografiska detaljer och förhållan
den vilket han också något valhänt gjorde från sin 
lappländska resa  1731. Med Reginald O uthiers 
(1694-1774) reseskildring Journal d ’un voyage au 
Nord en 1736 & 1737 (Paris 1744) kom bilden av 
sam er a tt  spridas ytterligare. Resesällskapen med
förde egna tecknare som med ritstifte ts hjälp av
bildade vad m an såg. Trots detta  blev det ändå ofta 
efterhandskonstruktioner där illustratören fick för
lita  sig på äldre förlagor eller m untliga redogörelser 
från m edresenärers sida. Med stor seghet fortlever i 
detta  bildm aterial vissa schablonmässiga drag av det 
samiska. Renen, katan , dräkten och ackjan förblir 
viktiga rekvisita för a tt  fram hålla det samiska.

Under den gustavianska tiden kan m an skönja e tt 
stadigt ökande intresse för det nationella. På Gustav 
III:s anm odan tecknade Pehr Hilleström (1733-1816) 
en samling provinsiella interiörbilder alltifrån Skå

ne till Savolax och i hans norrlandsbilder m öter vi 
sydsam er. Hilleström hade förmodligen ingen första
handskunskap om sam erna men försökte i sina bil
der lägga stor vikt vid e tt rik tig t återgivande av 
dräktdetaljer. D etta intresse för folkdräkter och kul
turm iljöer blir en utgångspunkt för konstnärer som 
Josef Wilhelm W allander (1821-1888), Carl G ustaf 
Gillberg (1774—1855) med flera.

Det nordskandinaviska landskapet hade fram till 
1800-talets m itt spelat en underordnad roll för teck
nandet av den sam iska kulturmiljön. Med m ålare 
som Johan  F redrik  Höckert (1826-1868) och av 
Diisseldorfsskolan påverkade konstnärer, framförallt 
de norska nationalrom antikerna Adolf Tideman 
(1814—76) och H ans Gude (1825—1903), kom det stor
slagna norrländska landskapet a tt  fram träda som en 
bakgrund till det samiska. Den exotiska bildgenren 
ökade i efterfrågan och Höckerts s ta rk t idylliserade 
kåtain teriör och lappkapell rosas av sam tida kri-
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Sighre & Aniea,
Lapland women.
Ur M. Consett: A  tour 
through Sweden.
Träsnitt av Th. Bewick. 
1789.

Första mötet med lappar 
i Rostijocki.
Gravyr av M. R. Heland.
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Utsikt i Lappm arken vid Peurjaure och Kvikkjokks församling. Kopparstick av C. Fr. Akrel efter teckning av C. G. Gillberg, 1801.

tiker. H an får också flera efterföljare. E tt exempel är 
W ilhelmina Zetterström  (1843-1885) som i m otiw al 
nära  följde Höckert.

Med kam eratekniken ökade möjligheterna till det 
exakta återgivandet. Fotografierna används till en 
början som förlagor till litografier. En viktig pion
järin sa ts  gjordes hä r av Lotten von Duben (1828- 
1915) vars bilder utgjorde förlagor till de trä sn itt som 
ingick i m aken Gustafs (1822-1892) standardverk 
Om Lappland och lapparne, företrädesvis de svenske. 
Etnografiska studier (1873). Med fotokonsten kunde 
m an åstadkom m a en individuell avporträttering, en

genre som följdes upp under 1900-talet av konstnärer 
som Helmer Osslund (1866-1938) och Leander Eng
ström (1886-1927).

B ilderna h a r inte bara  använts i e tt dokumenta- 
toriskt eller dekorativt syfte u tan  även som vapen i 
agitationssyfte. E tt  av de m era fram trädande exemp
len på detta  från sam iskt område är Johan Tiréns 
(1853-1911) konstnärliga inlägg från 1890-talet i den 
så kallade kulturkam pen i Härjedalen. Med hjälp av 
s itt konstnärliga engagemang tog han  ställning i 
striden m ellan sam ernas renskötsel och jordbrukar- 
intressen.
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Med utvecklandet av xylografi-tekniken under 
1800-talet ökades också möjligheterna a tt  fram ställa 
illustrationer till press och populärlitteratur. I vitt 
spridda tidskrifter såsom Lördagsmagasinet, Förr 
och nu, Ny Illustrerad Tidskrift och billiga folkskrif
ter spreds bilden av sam erna i vida kretsar, sam ti
digt som kända konstnärer togs i anspråk för a tt 
m åla de kolorerade färgplanscher som sedan fick en 
vid användning inom folkskolans kunskapsförmed- 
lande.

F rån och med det utgående 1800-talet kom foto
grafiet a tt  bli e tt viktigt redskap för den etnografiska 
dokum entationen och för spridandet av bilden av den 
samiska kulturen. Vi h a r redan näm nt Lotten von 
Duben men hon fick också m ånga efterföljare i Fred
r ik  Svenonius (1852-1928), H elm er L undborg 
(1868-1943), BorgMesch (1869-1956), Ludvig Wäst-



Ur J.W. Schm idt: Reise durch 
einige Schwedische Provincen 
bis zu  den Sudlichern Wohn- 
plätzen der nomadischen Lap
pen. H amburg 1801.

S t

In n e k e  e i n e r .
IL a f p l a n  d i s  c h e n  

H u t t e
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Ur Svenska National-drägter, 1849. R itad av Robert Wilhelm Ekman,

felt (1883-1957) med flera. Bland sam erna själva bör 
i första rum m et näm nas Nils Thomasson (1888—1975) 
vars bilder från sydsam iskt område är av mycket 
stort värde.

E rnst M ankers bilder förtjänar även de a tt fram 
hållas speciellt. Förutom e tt oom tvistat dokumenta- 
toriskt värde ha r bilderna också betydande estetiska 
kvaliteter. Av denna anledning h a r de ofta å te r
kommit i olika m useipublikationer och i Svenska  
Turistföreningens Årsböcker. Därmed h ar bilden av 
sam erna befästs ytterligare. För trots a tt  m an kan 
göra anspråk på vetenskaplig akribi i M ankers bil
der, kan m an dock konstatera a tt i dem återfinns de 
klassiska schablonerna av samerna. Det är den d räk t
bärande samen bland fjällen, inte den blåställsklädde

samen som om planterats till gruvsam hällena, det är 
kåtan , inte skogsarbetarbaracken, det ä r renhagar
na och inte industrilokalen som återges på M ankers 
bilder.

Vykorten, som med hjälp av fotokonsten och den 
expanderande tu ristindustrin  få tt en stor genom- 
slagskraft, h a r kanske m er än någon annan genre 
bidragit till a tt  befästa en traditionell samebild. 
Detsam m a gäller den rika floran av turistbroschyrer.

Föreliggande volym av VÄSTERBO TTEN  ä r bara 
upptakten till något som kan göras mycket m era om
fattande. Forskningen om den sam iska bilden å te r
s tå r  a tt  göra. En kort konsthistorisk exposé har 
gjorts av Jan  af Burén som för övrigt varit källa till 
ovanstående skiss. De lappländska landskapsvyerna

107



Det inre av en lappkåta. Oljemålning av Johan  
Fredrik Höckert, 1855. Foto:Nationalmuseum.

Ur G ustaf von Duben: Om Lapp
land och lapparne. 1873.
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R ast vid Allakaskaitevare. Ur C. A. Pettersson: Lappland, dess natur och folk. 1871.

h ar utförligt behandlats av konsthistorikern Richard 
Tham. Dessutom föreligger sameikonografiska an
satser hos etnologer, idéhistoriker och konstvetare, 
men fältet ä r  oändligt och inbjuder till m ånga fråge
ställningar. H ur ha r m an uppfattat bilden av sam er 
såsom den förm edlats i böcker, press, allm änna

planschverk eller vykort? Vilket syfte h a r bilderna 
haft? Vad har m an velat förm edlat med dem? Vi nöjer 
oss hä r med a tt  presentera några korta studier kring 
tem at bilder av samer. Det rika bildm aterialet hop
pas vi emellertid kan bli en u tgångspunkt som stim u
lerar till vidare forskning.

Ur Paul Du Chaillu: The Land o f the Long Night, 
1899. Illustration: M. J. Bum s.
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Ren dragande
Leif Lindin och Ingvar Svanberg

Ur tidskriften Förr och nu, 1890.
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I tidskriften Förr och nu  från 1890 återfinns e tt tem a 
u r sameikonografin som närm ast identiskt återgivits 
som e tt beledsagande motiv i fram ställningar om 
sam erna alltsedan Olaus Magnus tid. Trots a tt  det 
sällan byggt på självsyn ä r det e tt seglivat motiv som 
under trehundrafem tio å r  få tt illustrera  reseskild
ringar och publikationer av de m est skilda slag. 
Bilden i Förr och nu  var tecknad av Gustave Jan e t 
och hade kom ponerats av C. A. Söderman å r 1869 som 
underlag till väggdekoration för den svenska pavil
jongen vid världsutställningen i Paris. I den ovan 
näm nda xylografin ser m an en pälsklädd same som 
sitter i en ackja dragen av en ren, u tru stad  med rik t 
utsmyckade och bjällerklädda seldon. Konstnären 
bakom detta  trä sn itt h a r vinnlagt sig om a tt  fylla 
bilden med detaljer. M an ser tydligt körsvennens 
halskläde; i ackjan finns en tunna och dessutom figu
re ra r ytterligare en bältesförsedd same bärandes en 
tjäder. Sam ma bild, men med ytterligare komponen
te r och med en stillastående ren atergavs i Illustre
rad Tidskrift 1869, Nr. 6. Enligt källangivelsen hade 
m an där i sin tu r  häm ta t bilden u r Le monde illustré.

Den äldsta versionen av motivet ”ren dragande en 
ackja” återfinns i Carta marina, den k a rta  över 
Skandinavien som Olaus Magnus utgav i Venedig
1539. 1 Historia degentibus septentrionalibus (Histo
ria  om de nordiska folken), publicerad i Rom 1555, 
återfinns motivet två gånger byggd på sam m a förla-

Ur Illustrerad T idskrift 1869.

Ur Olaus Magnus: Historia om de nordiska folken, 1555.

ga som Carta marina. I boken är em ellertid bilderna 
av ekipaget spegelvända. Olaus M agnus h a r lå tit sin 
konstnär förse motivet med en hel del detaljer, till 
exempel är ackjan tydligt skinnklädd vilket enligt 
författaren möjliggör för sam en a tt  sta  n ä r han  under 
färden äm nar nedlägga en vildren med pil och båge. 
Den detaljerat tecknade anspänningen saknar mot
svarighet i lapsk tradition. Det gäller även andra 
detaljer i bilden, vilket gör det troligt a tt  tecknaren 
haft någon vag kontinental förlaga. För sameillu- 
strationer i den tryckta utgåvan 1598 av Willem

ä r j f r  KAR L A B I

MARLBOTNK

£  fi. £ £ £ 4  
BOTN
no O R 1 E N  T A L IS  -

.hjV r v g i t v s
'O /E K N A RV M  -

Detalj ur Olaus Magnus Carta marina, 1539.
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I synnerhet den engelska översättningen h a r  inspire
ra t e tt flertal andra  illustratörer.E tt realistisk t drag 
tillförs motivet genom en m ålning av David Klöcker 
E hrenstrahl, utförd på KarlXLs beställning år 1671. 
Tavlan, som num era återfinns på Nationalmuseum, 
föreställer Abraham  R eenstierna sittande i en ackja 
som dras av en ren. I handen h a r han körstaven och 
dragrem m en löper mellan renens bakben. Reenstier
na, en holländsk invandrare, hade ekonomiska in 
tressen i Tornedalen och företog därför flera resor till 
Lappm arken. Däremot saknade E hrenstrah l kun
skaper om lappländska förhållanden. Det är  dock en 
förhållandevis natu rtrogen  bild som konstnären 
åstadkom mit. M ålningen fullbordades innan Schef- 
ferus bok kom ut. H uruvida E hrenstrah l sett trä sn it
ten  innan de gick i tryck eller om Schefferus själv 
tagit intryck av tavlan ä r inte bekant. Schefferus 
hade sannolikt gjort förlagorna till träsn itten  och det 
ä r därför inte helt osannolikt a tt  han lå tit sig inspi
rera ts av målningen. A tt Schefferus tag it intryck av 
Olaus Magnus, som han flitigt kom m enterar, torde 
det inte råda någon tvekan om.

Ren som drar en ackja. 
Oljemålning av D avid Klöcker 
Ehrenstrahl, 1671.
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Ur J. Schefferus: Lapponia, 1674.

B arents resor har Olaus Magnus använts som för
laga. Den tyska m alteserriddaren  A ugustin von 
M örssberg h a r i sin tu r  uppenbarligen plagierat Ba
rents. Motivet med e tt renekipage återkom m er bland 
annat i en akvarell som ingår i en av honom opubli
cerad reseskildring.

Det ä r  kanske fram förallt genom Johannes Schef
ferus arbete Lapponia som motivet n å tt en vidare 
spridning i Europa. Den latinska utgåvan publicera
des 1673 men följdes snart av en rad  översättningar.



Ur Moses Pitt: The English Atlas, 
ca 1680.

F rån  slu tet av 1600-talet existerar ytterligare en 
m ålning av en okänd konstnär med titeln  ”Skatte- 
uppbörd i Lappland”, där en same med körstav i ren 
ekipage dom inerar bilden Mycket ta la r  även h ä r  för 
a tt  Schefferus få tt utgöra förlaga liksom till Johan 
van den Aveelens kopparstick i Suecia antiqua et 
hodierna. Det kan i sam m anhanget näm nas a tt  till 
L ivrustkam m aren å r 1694 skänktes en uppstoppad 
ren  med ackja, i vilken sa tt en trädocka iklädd en 
au ten tisk  sam edräkt.

Schefferus bilder användes i en lång rad publika

tioner på kontinenten och i England från  slu tet av 
1600-talet och genom hela 1700-talet.

I början av 1680-talet utkom e tt planschverk med 
titeln  The English A tlas  av Moses P itt. I planschen 
”The M anner of the Laplanders Living in W inter” 
finner vi gott om motiv där Schefferus fungerat som 
förlaga. K onstnären h a r emellertid lagt till en rad 
detaljer. I gravyren återfinns renen som d rar ackjan, 
m annen i ackjan h a r  en körstav, men som ytterligare 
tillägg håller han  en brom sstav i andra  handen. 
H erm an Moll, som var verksam  i London omkring

lr Herman Moll: Karta över Skandi- 
avien, 1705.
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Detalj av E tt lappläger i kopperstick av W. Hogarth. Ur Aubry de 
la Motraye: Travels through Europe, Asia, and into part o f Africa, 
1723.

Ur Carl von Linné: Flora Lapponica, 1737.
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1698-1732, lä t 1705 trycka en karta  över Skandina
vien. I kartans högre del finns fem bilder med scener 
u r sam em as liv. De ä r direkt häm tade u r den engel
ska utgåvan av Schefferus Lapponia. Moll lä t emel
lertid utveckla bilderna något och de h a r därför fått 
viss egen karak tär.

William H ogarth lä t komponera in motivet ren 
dragande en ackja i bakgrunden till en scen förestäl
lande e tt sam eläger som ingår i Aubry de la Motrayes 
tryckta reseskildring. Motraye besökte Lappland 1718 
och hans reseberättelse publicerades 1723.

På titelsidan till Carl von Linnés Flora Lapponica 
från 1737 m öter vi ännu en gång sam m a motiv. 
M artin Hoffman, som gjort förlagan till kopparsticket 
ha r häm tat de flesta motiven u r Schefferus och 
sam m anställt e tt norrländskt landskap. Renen som 
d rar en ackja återfinns m itt i bilden. Sticket ä r  utfört 
av A. van der Laan.

I London verkade också kopparstickaren George 
Bickham som bland annat illustrerade en s a m l i n g  
visor utgivna i London 1738. En av visorna heter ”The 
Lapland Lover” och som huvudvinjett finner vi e tt 
kom ponerat landskap med lapska motiv häm tade u r 
Schefferus.

-0

Kopparstick av George Bickham, 1738.



Kopparstickaren B ernard Picart som verkade i 
Paris i början av 1700-talet var en annan  konstnär 
som flitigt utnyttjade Schefferus som förlaga. Mellan 
åren 1721 och 1743 utgav han i Am sterdam  e tt 
magnifikt samlingsverk med titeln  Cérémonies et 
coutumes religieuses i vilket motivet med renekipa
get ingår som en detalj. På e tt kopparstick, utförd av 
en okänd Paris-konstnär, föreställande Pierre Louis 
M oreau de M aupertuis, som ledde den franska grad- 
m ätningsexpeditionen till Tornedalen 1736-1737, 
återfinns i porträ ttets ram verk motivet med ackjan 
och renen. M annen som kör ha r en broms stav i ena 
handen och håller töm m erna med den andra. R örsta
ven saknas på detta  kopparstick. Tem at återfinns 
också i Reginald Outhiers tryckta reseberättelse över 
ovannäm nda expedition, Journal d ’un voyage au 
Nord en 1736 & 1737, utgiven 1744. Även h ä r noterar 
m an bromsstaven, som läm nar djupa spår i snön.

D etalj av kopparstick föreställande Pierre Louis Moreau de 
Maupertuis ur A llhem s landskapsbok om Norrbotten.

Ur Reginalds Outhier: Journal d 'un  voyage au Nord en 1736 & 
1737, 1744.



Ur Goldsmith: Geography, 1803.

Ur Daniel von Hogguérs reseskildring, 1841. Från Lappland. Träsnitt av Hans Peter Hansen, 1879.
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M otivet fo rtlev e r u n d e r  h e la  1800-ta let. I 
Goldsmiths Geography utgiven i London 1803 har 
renen u tru sta ts  en mycket fantasifull krona och 
landskapet varieras ytterligare. Vi finner det klassis
ka renekipaget i en rad  illustrerade reseskildringar, 
t.ex. Johann Wilhelm Schmidt, Reise durch einige 
schwedische Provinzen från 1801 och Daniel von 
Hogguér, Reise nach Lappland, utgiven 1841. Hog-

guér utförde själv e tt antal illustrationer för sin rese
berättelse och ha r till några av dessa u tan  tvekan in
spirerats av Schefferus. Motivet, ren  dragande en 
ackja, återkom m er gång på gång i sameikonografin, 
antingen som enskild illustration eller, som i till 
exempel dansken Hans Peter H ansens trä sn itt från 
1879, som en detalj i en sam m ansatt komposition. 
För a tt  ge tem at en mer originell prägel så ha r 1800-

Teckning av Robert Wilhelm  
Ekm an, 1849.

Ur E tt år i Sverige 1827 -  1835 
av Johan G usta f Sandberg
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talsillustra törerna varit angelägna om a tt  variera 
och omvandla motivet. Robert Wilhelm Ekm an h a r i 
en teckning från 1849 gjort samen livligare med 
flaska i hand och tunna på magen, men i övrig följer 
bilden de kända förlagorna. F rån  kontinenten h itta r  
vi vid 1800-talets förra hälft och senare även i Sve
rige, motivet i affischer som annonserade om upp
visningar av samer.

En illustration i kalendern Balder ä r  m era själv
ständig. Den bygger på en rysk- resenärs besök i 
Skandinavien. M annen i släden h a r en päls med 
huva och i släden ligger en hund. Bilden för m era 
tanken  till sibiriska kultursfären än  till den samiska. 
Det ä r möjligt a tt denna bild inte nödvändigtvis 
behöver bygga på sam m a ikonografiska tradition 
som övriga exempel i denna artikel.

Motivet h a r även använts som dekoration inom 
järngjutningsindustrin . Vid Ljusnedals bruk tillver
kade m an järnugnar med olika figurativa mönster. 
Den härjedalske konsthantverkaren Jöns Ljungberg, 
1736-1818, fram ställde träm odeller som användes

till formtillverkningen. Som e tt motiv återfinner vi 
den renanspända ackjan. Förebilden är sannolikt 
häm ta t direkt u r Schefferus eller från någon av alla 
dem som kopierat hans bilder.

D etta ä r  bara  några exempel. M ånga m ånga fler 
illustrationer skulle kunna plockas fram  för a tt  visa 
h u r motivet med ren dragande en ackja i vilken det 
s itte r en same h ar u tnyttja ts gång på gång. Att 
motivet få tt en vidsträckt spridning beror säkerligen 
på a tt  Schefferus arbete fick stor internationell ge- 
nom slagskraft och därigenom kom a tt  länge domine
ra  same-ikonografin. Dessutom innehåller det till
räckligt m ånga exotiska rekvisita för a tt  vara både 
intressantoch användbart. Renen, ackjan, sam t blotta 
möjligheten a tt  färdas på snö, allt detta  h a r säkerli
gen bidragit till motivets popularitet. Motivet med 
renekipaget ä r  emellertid inte det enda som häm tats 
direkt u r de olika upplagorna u r Lapp onia. Många av 
bilderna h a r få tt tjäna som förlagor till senare konst
närer. För konstnären ha r det varit bekvämt och 
hanterlig t a tt  utgå från en existerande förlaga, i
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Trämodell till järnugnar för gjutning av Jöns Ljungberg . 
Foto: Jäm tlands läns museum.

synnerhet som flertalet illustratörer saknat d irekt
kontakt med Lappland. Men motivet och dess seghet 
v isar också a tt  m an med stor försiktighet skall an
vända bilder som källm aterial. Etnologen Nils Arvid 
Bringéus h a r i en rad  studier källkritisk t granskat 
olika bilder av svenskt folkliv och visat hu r de ofta 
varit beroende på förlagor som ibland går tillbaka till 
kontinentala förebilder. Det samm a gäller m ånga av 
de populära illustrationer av sam er som vi återfinner 
i äldre reseskildringar och handböcker.

Ur Nordische Reise. L itteratur
För en kort diskussion kring  m otivet ”ren 
dragande en ackja” se Anders Fahlbeck, Vem är 
Sampo Lappelill? En ikonografisk studie kring 
en tallrik, i: Östergötland 1969, sid. 110-117.
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Bilder av samisk religion
Håkan Rydving

v . >\  vCT A i j y V f *  

[/r ett av m anuskripten till Rheens relation, 1671.
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U nder sju ttonhundratalet intensifierades den kyrk
liga verksam heten i lappm arkerna, offren vid seiter- 
na och de heliga bergen blev allt sällsyntare och 
nåjder omvändes till k risten  tro. Den inhem ska 
(förkristna) religionen upphörde a tt  vara en levande 
kraft i det sam iska sam hället, även om enskilda 
elem ent levde kvar långt senare. U nder denna tid  av 
religiös turbulens fortsattes det arbete a tt  sam la in 
m aterial om sam isk religion som påbörjats redan 
under andra  hälften av sextonhundratalet. Syftet 
var a tt  få kunskap om den religion präster och m is
sionärer hade till uppgift a tt  bekämpa. R esultatet ä r 
a tt  vi idag h a r e tt förhållandevis rik t skriftligt käll
m aterial.

Redan under sexton- och sju ttonhundrata len  
publicerades på grundval av dessa källor arbeten 
som kom a tt  förändra bilden av sam isk ku ltu r i 
allm änhet och religion i synnerhet genom a tt  ge 
tillförlitlig och balanserad information med mycket 
lite av de fan tasterier och fördomar som annars var 
vanliga: Johannes Schefferus Lapponia  (1673), Pehr 
Högströms Beskrifning öfver de til Sweriges Krona 
lydande Lapm arker [1747] och Knud Leems Beskri- 
velse over Finmarkens Lapper (1767). I Schefferus 
och Leems arbeten kom pletterades texten med illu
strationer som inte bara  var utsm yckning u tan  fram 
för allt skulle vara informativa. Dessa bilder åskåd
liggjorde med varierande fram gång rite r och föremål 
som beskrevs i texten.

I en ortodox kristen  tolkningsram  uppfattades 
annars sam isk religion — liksom all icke-kristen tro — 
som onda m akters spel, religionen demoniserades. 
Sam iska gudar och andeväsen tecknades därför ofta 
som övertydliga djävulsfigurer med horn, svans och 
bockfot. Budskapet var klart: det var den onde och 
hans anhang som sam erna tillbad.

Schefferus Lapponia  hade kommit till för a tt  
avmystifiera lappm arken och dess invånare. Därför 
förekommer inte några djävulsgestalter i originalut
gåvans illustrationer. Schefferus egna teckningar är 
sakliga och inte alls så otillförlitliga som m an kanske 
skulle kunna tro. H an kunde använda flera sam iska 
studenter som vistades i Uppsala som informanter. 
Men hans teckningar liksom andra bilder från sam-

Ur K nud Leem: Beskrivelse over Finm arkens Lapper, 1767.
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ma tidsperiod ä r tro ts detta  av varierande värde. Det 
ä r  först efter en noggrann jämförelse med det skrift
liga källm aterialet som det går a tt  bedöma om och i 
h u r hög grad en bild eller en detalj i den är korrekt.
Det går inte a tt  generellt betrak ta  dessa bilder som 
trogna återgivningar av sam iska riter, men det är 
lika felaktigt a tt  uppfatta  dem som värdelösa.

De m anuskrip t som Johannes Schefferus hade 
tillgång till n ä r han utarbetade Lapponia (1673) och 
de olika utgåvornas varierande bildgalleri ger exem
pel på skiftande intentioner. På en teckning i e tt av 
de två m anuskrip t med Samuel Rheens relation 
(1671) som finns i kungliga biblioteket i Stockholm 
avbildas till vänster en same som slår på sin trum m a 
(se föregående uppslag). Trum m an av lulesam isk typ 
är mycket detaljrikt återgiven, men ham m aren har 
felaktigt r ita ts  som en snickarham m are. Skulle nåj- 
den slå på trum m an med den kraft som antyds av den 
höjda arm en skulle trum m an gå sönder. Tecknaren 
ha r tydligen haft en trum m a a tt  r ita  av, m en aldrig 
sett den användas. Till höger ligger nåjden i tran s och 
tecknaren h a r genom djävulsgestalten tydligt m ar
kera t sin uppfattning a tt  de andeväsen som nåjden 
hade i sin tjän st stod i den ondes våld. I Lapponia 
finns en förenklad version av teckningen, men där är 
djävulsgestalten följdriktigt borta och dessutom är 
trum ham m aren med sin karak teristiska V-form och 
kroppsställningen riktigare återgivna. I Leems i övrigt 
tillförlitliga Beskrivelse finns en m ärklig bild av en 
same med trum m a. Trots tillgång till beslagtagna 
trum m or som kunde användas som modeller ä r  bil
dens sydsam iska trum m a oproportionerligt stor och
figurerna är ritade i förvirrad ordning. Liksom på Ur j_ Schefferus: Historie van Lapland, 1716. 
föregående bild ä r dessutom kroppsställningen fel
aktig. Genom det skriftliga källm aterialet och nöt- 
ningsspår på bevarade trum m or vet vi a tt m an höll 
trum m an i ena handen och slog på den längs kanten, 
inte m itt på trum skinnet.

En bild i den förkortade holländska översättning
en av Schefferus Lapponia, Historie van Lapland  
(1716), föreställer nåjden i trans med trum m an på 
ryggen. Med utgångspunkt i Schefferus text h a r 
konstnären sökt föreställa sig hu r det kan ha sett u t 
n ä r nåjden gjorde sina resor till andra  världar.
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Ur J. Schefferus: Historie van Lapland, 1716.
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Omkring honom s tå r några m än och kvinnor och 
sjunger (den uppgiften finns i flera källor) m edan en 
person viftar bort flugor så a tt  inget vidrör nåjdens 
kropp (en upplysning som Schefferus häm tat från 
Olaus Magnus). Försättsbilden i sam m a utgåva visar 
— helt i m otsats till Schefferus intentioner — en 
omisskänlig djävulsgestalt som spelar trum m a, och 
dessutom både dyrkan av en sejte och en björnjakt. 
Det kan tyckas m ärkligt a tt en m an i förgrunden 
spänner på sig skidorna m edan det fiskas i sjön i 
bakgrunden, men a tt  flera årstider på detta  sä tt 
förekommer jäm sides var inget ovanligt på den här 
typen av översiktsbilder.

Olika instä lln ingar till främ m ande religioner 
avspeglas alltså i de varierande sä tten  a tt  beskriva 
och illustrera  sam isk religion. Förutom sådana som 
präglas av demonisering eller av den m er värderings- 
fria inställning som Schefferus representerar finns 
även rena idyller med trum spelare. E tt u tm ärk t 
exempel på lapplandsrom antik ä r försättsbilden till 
Linnés Flora lapponica (1737) med en trum m a och 
e tt par skidor vid den självskrivna linnéan i förgrun
den och därbakom  en stillsam t trum m ande man, 
kåtor, stolpbodar, renar och ackjor, a llt mot en lika 
hisnande som tidstypisk fjällfond. E tt annat exempel 
är en illustration i andra delen av Aubry de la Motrayes 
Travels through Europe, Asia, and into part o f Africa  
(London 1723). D är ä r  trum spelaren m er tillbaka
draget placerad i övre högra hörnet, men trum m an 
ingår även h ä r som en naturlig  komponent i den h a r
moniska stäm ning bilden förmedlar. En in tressan t 
detalj ä r  a tt  trum m an tvärt emot det vanliga bruket 
hålls med skinnet ner, något som endast finns beskri
vet i la Motrayes skildring av sitt besök i Torne lapp
m ark 1718. Det är om diskuterat huruvida författa
ren m issuppfattat det han  sett eller om den m an som 
visade honom hur m an trum m ade verkligen brukade 
hålla instrum entet på det sä tte t eller kanske skäm 
tade med den fransk-engelske resenären. M an kan 
också notera a tt  både skidåkande jägare, åkning med 
ackja efter ren på den frusna sjön och en somm ar
syssla som renm jölkning finns med på bilden.

Förutom bilder med trum spel var försök a tt  illu
strera  ku lt vanliga. E tt kän t exempel är Schefferus

Ur Carl von Linné: Flora Lapponica, 1737.

124



Ur Aubry de la Motraye: Travels through Europe, Asia, and into part o f Africa, 1723.

teckning av en ”Storjunkare”, det svenska ord som i 
de källor som beskriver det lulesam iska om rådet ofta 
ersä tte r sam iskans siejdde ’helig sten, sejte’. I rand 
anm ärkningarna i s itt exemplar av Lapponia h a r 
Schefferus försiktigtvis kom m enterat bilden som 
”något fantasifull”, m en också noterat a tt  den bygger 
på de uppgifter han  fak tisk t fått. Sejten s tå r  på en 
risbädd och ru n t den finns en s.k. renhornskrets, 
lulesam iska tjoarvvergårdde. Den varian t av bilden 
— spegelvänd i förhållande till originalet — som å te r
ges på nästa  sida ä r  häm tad u r Histoire de la Laponie 
(1678), den eleganta franska utgåvan av Lapponia.

De tidiga illustrationerna av sam isk religion gjor
des av främ lingar som ofta saknade eller hade y tterst 
begränsad kunskap om och förståelse för det de

skildrade, och de gjordes för främ lingar med fördo
m ar om sam er och i synnerhet om deras religion. 
Ibland bekräftar bilderna fördomarna, ibland är syf
te t med bilden a tt  bryta med dem. I båda fallen 
skildras den sam iska religionen utifrån. M an bör 
därför i detta  sam m anhang inte glömma bort den 
inhem ska religiösa konst som ger tolkningar inifrån: 
trum m ornas figurer. Problemet med dem är a tt  de 
endast var möjliga a tt  förstå för den invigde, den som 
hade tillgång till tolkningskoden, dvs. för de som 
tillverkat och använde trum m an. För oss ä r  de däre
mot näst intill omöjliga a tt  tolka och de h a r därför 
givit upphov till m ängder av spekulativa utläggning
ar. A vritningar av sam iska trum figurer spreds ge
nom Schefferus Lapponia. I några fall ä r  de där
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Ur J. Schefferus: Histoire de la Laponie, 1678.

avbildade trum m orna bevarade och då ä r det möjligt 
a tt  jäm föra avritning och original. En sådan jäm fö
relse visar a tt  även om det finns en del (ibland 
viktiga) detaljer som fått en felaktig placering eller 
på något annat sä tt ä r  oriktigt fram ställda ä r hel
hetsbilden i stort se tt rättvisande. Det finns dess
utom avritningar och förklaringar av fyra trum m or 
som inte ä r bevarade, t.ex. den trum m a från Rpdp i 
norra Helgeland som beskrivs i det s.k. Naerp-manu- 
skrip tet av Johan R andulf (1723). De viktigaste 
exemplen på religiös sam isk konst är dessa drygt 70 
bevarade trum m or, vars fascinerade men svårgrip
bara figurvärld sedan 1950 är lättillgänglig genom 
E rnst M ankers noggranna avritn ingar (som t.ex. den 
stilrena sydsam iska trum m an på nästa  sida). Visser
ligen ä r deras källvärde mycket om diskuterat och de 
kan endast användas som källor med stor försiktig
het, men de ä r likafullt de enda helt tillförlitliga illu
strationerna av sam isk religion och även av reli
gionsmötet. Till skillnad från de andra bilderna ä r de 
gjorda av sam erna själva. Trum m a från R 0 d0 .
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Sydsamiska bilder
Håkan Rydving



Figurerna på de sam iska trum m orna åskådliggjorde 
trum m ålarnas världsbilder. Varje trum m as bildfält 
var något av e tt mikrokosmos med bytesdjur, fiske
vatten  och jak tm arker, kåtap latser och heliga s tä l
len, gudar och andeväsen. Trum figurerna var därför 
m er än illustrationer. De kunde ge svar n ä r m an 
behövde får reda på var det var läm pligast a tt  jaga, 
vilken väg m an borde ta  över fjällen eller vad åsk
guden krävde som offer för a tt  inte skada renarna. 
Men figurerna var inte bara  symboler för olika sidor 
av den egna kulturen  -  även om det var deras vikti
gaste funktion.

Längre söderut i Europa intresserade m an sig 
från och med 1600-talet nyfiket för sam isk religion 
och försökte ge konkretion å t de fragm entariska 
kunskaper m an hade om den genom a tt  lå ta  fram 
ställa bilder. På sam m a sä tt gjorde samer. Det finns 
på e tt an tal trum m or figurer som föreställer de in 
trängande främ lingarna och det m an kommit i be
röring med av deras kultur. Om sådana figurer fanns 
på trum m an var det möjligt a tt  rådfråga den också

om dessa personer och om den värld de företrädde. 
Det främ m ande blev därigenom gripbart.

Aven om varje trum m a h ar en egen karak tär, är 
det tydligt a tt  det bland de sydsam iska trum m ålarna 
hade utbildats vissa konventioner som föreskrev vilka 
figurer som skulle vara med på trum m orna och hur 
de skulle placeras. Liksom på trum m an på föregåen
de sida domineras också de andra sydsam iska trum 
m orna av e tt karak teristisk t solkors som represente
ra r  solen, biejjie (jag skriver de sydsam iska orden 
med den nuvarande sydsam iska ortografin som u ta r
betats av Knut Bergsland och Ella Holm Bull). Vissa 
figurer placerades längs trum m ornas kant, medan 
andra m ålades i fältet m ellan solkorset och kantfigu
rerna. N är någon konstvetare kommer a tt  in tressera 
sig för trum m orna kanske vi får hjälp a tt  gruppera 
dem efter stil. Kanske blir det då till och med möjligt 
a tt  bland m ålarna urskilja några skolor med karak 
teristiska särdrag. En sådan skola kunde eventuellt 
utgöras av de trum m ålare som i bildfältets övre 
högra sektor (om trum m orna placeras så som m an
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traditionellt b rukar göra) placerat e tt figurkomplex 
som enligt några källor föreställde kyrkbyn med dess 
byggnader, m änniskor och boskap. Figurerna var 
placerade längs en linje som enligt en källa kallades 
ristbaelkies ’den k ristna  stigen’. Av de drygt 40 syd- 
sam iska trum m or som är bevarade h a r en fjärdedel 
en sådan ”stig”, som fig. 36-40 på trum m an på sidan 
127. Bilden längst till vänster på föregående sida 
v isar e tt u tsn itt av dessa figurer och de övriga två 
bilderna på samm a sida visar liknande figurer från 
två andra trum m or. Enligt en trum tolkning från 
1600-talet föreställer den m ellersta bilden: get, s tab
bur, kyrka och folk. Tolkningar av m otsvarande figu
rer på andra trum m or näm ner bland annat handels
m an, p räst och tingshus. N är get, ko, och häst finns 
med bland dessa figurer b rukar djuren tolkas som de 
offerdjur sam er ibland köpte av bönderna i de norska 
ijorddalarna. Djuren tog m an med sig upp på fjällen 
för a tt  slakta vid den stora höstofferfesten.

Även de kristnas gud finns med på m ånga tru m 
mor vid sidan av sam iska gudar som åskguden (Huv- 
rengaallies) och vindguden (Biegkegaallies), eller de 
tre  gudinnorna Saaraahka, Oksaahka och Juoks- 
aahka  som hjälpte kvinnorna under m enstruation 
och barnafödande. Den kristne guden hade upptagits 
i den sam iska mytologin genom a tt  identifieras med 
den högste samiske guden som bland sydsam erna 
kallades Raedienaehtjie ’rådarens fader’ eller bara 
Raedie ’rådaren’ (i vissa dialekter Raerienaehtjie 
respektive Raerie), m edan ”Guds son” ska ha kallats

Raedienbaernie (eller Raerienbaernie) ’rådarens son’. 
Enligt ägaren till den trum m a varifrån figurerna på 
bilden ovan är häm tade föreställer de två stora figu
rerna  ”Gud Fader” och ”Guds son” (den lilla figuren 
därem ellan h a r han  därem ot inte förklarat). Också 
andra personer från  kristen  mytologi förekommer på 
trum m orna. På en nordsam isk trum m a återfinns 
både M aria ”Christi Moder, Guds Qvinde”, S:ta Anna 
(som trum m ans ägare uppfattat som M arias syster) 
och djävulen.

Bilder av sam er ä r alltså inte ens under 1600-talet 
bara  främ m ande illustratörers m er eller mindre för
domsfulla försök a tt  skildra det som uppfattades som 
en exotisk kultur. Bilder av sam er ä r också samers 
bilder. Fram  till dess a tt  de sam er som ägde trum m or 
tvingades a tt  läm na ifrån sig sina instrum ent gav 
trum m ornas figurgalleri ägarna möjlighet a tt  orien
te ra  sig i sin värld, en värld där främ m ande ku ltu rer 
blev allt m er påträngande. Det ä r därför helt n a tu r
ligt a tt  det bland trum figurerna ingår motiv som 
illustrerar olika sidor av religionsmötet.
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Det blottade bröstet 
-  om folkdräktstudiets

Ett samemotiv 
Lena Johannesson
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Ingen vän tar sig a tt  folkdräktalbum ens bilder skall 
tillföra annan  kunskap än den om h u r en äldre tid  i 
form elartat likformiga beskrivningar samm anfattade 
sin syn på folkets m ateriella ku ltu r och på national- 
karak tärer. I stort se tt följde dräk tsstudierna sam 
ma schem ata ända från  1700-talets m itt och variatio
nerna handlade m est om de italienska skolbildarna 
Fabri, och dennes genrem ålningsliknande flergrupp- 
studier, respektive Pinelli och hans berättande mo
dell med en central handling förlagd till en figurgrupp 
i m itten.

En viss vidareutveckling tillkom under rom an
tiken -  genrens högperiod -  som till exempel i de 
svenska konstnärerna Johan  G ustaf Sandbergs och 
C hristian Didrik Forssells E tt år i Sverge från 1827, 
där a rtiste rna  stund tals försökte fånga enskilda 
individers särdrag och även få med lite söckenliv. 
Med norrm annen Adolf T idem and kom en m er 
konsekvent person inrik tad  dokum entarism  in  i 
folkdräktstudiet, men då befinner vi oss redan på 
1850-talet.

Trots stelhet i själva genren kan m an emellertid 
finna upplysande små nyanser i det om fattande 
dräktbildm aterialet, nyanser som kan få en a tt  tro 
a tt  det skulle ha  sitt in tresse a tt  syna folkdräkts- 
albumen lite närm are u r  gest- och kroppspråks- 
kom munikationens synvinkel.

E tt sådan t signifikativt bimotiv ä r  det förbryl
lande förhållandet, a tt  sam er i bildverk efter bild
verk skildrades med b a rt bröst. Varför skildrades 
sam erna gärna med ena handen instucken under 
kolten och vilande mot bröstet? Så fram ställdes 
”Kaitum  Lapp från Luleå Lappm ark” i Fredrik Akrels 
gravyr och ”ritad  vid en Resa af Gust. Gillberg 1801.” 
M annen h a r b lo ttat bröst och pälsbräm ad linning. I 
Gillbergs po rträ tt från sam m a resa, men graverat av 
Carl Akrel, ”Turun Lappen Pål Pålsson P irk it från 
Luleå Lappm ark” är bröstet täck t av en bröstlapp 
men handen likväl instoppad i linningen. Förlagorna 
till gravyrerna utgjordes av de akvareller som Carl 
Gustav Gillberg gjorde under sina resor i N orrland 
1799.

I en rim krönika från  1720-talet skaldade en

regem entsskrivare vid nam n H enrik Lindbaum  om 
sam erna i Lule lappm ark:

”M an må wäl undra på, hur’lappen sig kan bärja, 
Vti then starcka kiöld och ifrån frysa wärja,
H älst han med öppen barm och intet linnetyg,
Ja  vtan strumpor m åst förrätta resor dryg... ”

Denna lilla skrift tillhörde Carl von Linné och han 
återkom  i flera sam m anhang i sin Lapplandsresa 
1732 till detta  inslag i sam edräkten. Om de norska 
lapparna skrev han: ”Jag  ville hava linkläder tv ä tt
ade, det de ej m er förstodo sig på, än  kon muskot. Ty 
deras kläder äro aldrig en bit av linet, ty  såsom de äro 
Sarchophagi, så äro de ock av k rea tu r klädda, 
antingen med päls eller vadm al som de köpa”. Om 
lyckselelappens d räk t skriver Linné a tt  den ä r öppen 
fram till och knäppes med hakar ”ty  är bröstet bart, 
ser u t som paddeskinn, b run t av solbrand och rök”. '

Med bröstet b lo ttat och handen instucken skild
ras kaitum lappen även i Sandbergs och Forssells E tt 
år i Sverge, hundra år senare. Det finns e tt lä tt 
utm anande drag i denna suveräna pose, där m annen 
obesvärat ta r  sig fram  på skidor u tan  a tt  behöva 
använda högra arm en för a tt  hålla  balansen och 
istället lå te r den vila i värm en mot kroppen där 
tobak och pengapung förvaras.

A tt den blottade kroppen väckte visst intresse 
förm ärktes redan hos Linné. En förstärkning av det 
exotiska över detta  skick a tt  beröra den egna kroppen 
fick bildformeln hos M agnus von W right i hans lito
grafi ”Lappalaisia”, där det ä r en ung kvinna som 
låter handen vila mot sitt nakna men inte helt blot
tade bröst. Se följande sida.

Gestens erotiska-exotiska överton är kanske bara 
en bieffekt av det visualiseringsproblem konstnärer
na en gång hade ställts inför, nä r de i denna d räk t
skildring skulle antyda det som inte fanns med i 
sam edräkten m en som föresattes som självklart i alla 
andra  dräktskick. M åhända var dock tanken  på 
heroisk nakenhet och sagans ”paddeskinn” en lockel
se. Sam ma lockelse som ligger i själva paradoxen, a tt 
sysslar m an med kläder så ä r  m an också medveten 
om den kropp som de skall skyla.
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M agnus von Wright: Lappalaisa.
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Några ryska dräktstudier

Rysk same och samekvinna. Ur Nikolai C haruzin , Russkie loparie. Moskva 1890.
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Rysk same. U rJ .G . Georgi, Beschreibung aller Nationen des Russischen Reichs. 1776.
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Rysk samekvinna. Ur J. G. Georgi, Beschreibung aller Nationen des Russischen Reichs. 1776.
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Bakom och fram f
Gunnar Broberg

Språkforskaren Kondrad Nielsen (1875-1953). Fotograf okänd. Foto: Norsk Folkemuseum, Oslo.
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F otografi och  antropologi B akom  kam eran

U nder 1800-talet skapades med fotot en craze som 
fick vidlyftiga konsekvenser. In tresset för fotot hörde 
sam m an med a tt  en ny teknik tycktes ge nya este
tiska möjligheter. Tidigt odlades landskaps- och port
rättfotografering enligt m ålarkonstens konventioner. 
Även landskaps- och djurm åleriet använde den nya 
tekniken -  e tt bekant svenskt exempel ä r  Bruno 
Liljefors.

Fotointresset hörde fram förallt sam m an med en 
ny möjlighet till dokumentation: så h ä r såg det u t 
innan den stora förändringen drog över landet, så h ä r 
såg m oster Augusta u t och så hä r den siste tas- 
m aniern. Det kunde florera genom den växande 
turism en som fann näring i och bidrog till den nya 
individualismen, synlig i självporträtt och bytet av 
kabinettsfoton. M an kan  hävda a tt  fotografm bidrog 
till a tt  dra upp linjerna i en ny verklighetsupp
fattning där gränsen m ellan konst och n a tu r förskjöts 
eller suddades u t och till en ny tidskänsla -  den 
snabbaste rörelse fångades in och frystes för evigt.

Antropologer på resa  u te i världen tog tidigt 
kam eran i sin tjänst. Ibland behövde de inte färdas 
långt u tan  helt enkelt invänta de olika s.k. Völker- 
schau eller förevisningar av främ m ande folkslag som 
utgjorde e tt så populärt inslag under andra  halvan av 
1800-talet på europeisk tu rné  och vid världsu t
ställn ingarna. Fenom enet ä r  in ternationellt och 
synligt i rader av stora fotografiskt anlagda böcker 
liksom i de stora fotoarkiv som olika m useer ha r från 
den h ä r tiden.

Någon historik över antropologins användning av 
fotografin finns veterligen inte, men äm net skulle 
utgöra e tt in tressan t studium. Redan på 1850-talet 
u tnyttjades daguerrotypien (som den tidiga fototek
niken kallades efter sin uppfinnare) i etnologin, främ st 
av b ritte rna  i Indien och snart förekom både u tstä ll
n ingar och böcker med fotografier av främ m ande 
folkslag. En speciell användning fick det fotografiska 
m änniskostudiet i etologin med Charles Darwins 
pionjärarbete The Expression o f the emotions in M an 
and Anim als  1872; Darwins fotograf var svenskätt
lingen Oscar Rejlander, som hade ateljé i London.

H är ska vi nöja oss med några notiser om fotot i 
svensk forskning, särskilt Lappland, från  början och 
några decennier in  på vårt sekel. Det finns gott om 
lapplandsresenärer som tidigt utnyttjade kam eran 
för a tt  dokum entera folk, n a tu r och kultur. Som den 
förste som fotograferat en same (1855) ska dansken 
Magnus Semler i Bergen näm nas, bakom kam em a 
återfinner vi senare S E Henschen i Lappland 1864, 
K nut Knudsen på 1860-talet, Lotten von Duben med 
m ake G ustaf i Kvikkjokkstr akten kring 1870, lexiko- 
grafen JA  Friis (men utgåvan av hans reseskildring 
h a r  gravyrer liksom von Dubens verk), prins Roland 
Bonaparte på Kolahalvön i början på 1880-talet, 
geologen Fredrik Svenonius verksam  för Svenska 
turistföreningen från  1880-talet; efter sekelskiftet 
väljer vi läkaren H erm an Lundborg för hans fotodo-

N ils Thomasson. Jäm tlands läns museums bildarkiv.



Lapp prototypes. Foto: L. Wästfelt. Ur: The Racial Characters o f the Swedish Nation. Uppsala 1926.

kum enterade rasundersökningar, först på egen hand, 
från 1920-talet som ledare för Rasbiologiska in stitu 
tets forskningsresor. I dem deltog bl.a. Nils Thomas- 
son som fotograf; a tt  en same m edverkade i denna 
verksam het ä r  värt a tt  fram hållas som korrektiv till 
alltför enkla värderingar av ”rasfoton”. R esultatet av 
institu te ts mödor ha r bevarats i stora album som nu 
finns på Uppsala universitetsbibliotek.

Sverige genomgår en ”fotofiering” mot slu tet av 
1800-talet -  fotografin går norru t med Anders Ols
sons ateljé i Ö stersund 1868, och följs av bl.a. Nils 
Thomassons långa verksam het i Östersund; Borg 
Mesch arbetade i K iruna med omnejd från 1900, 
Petrus M elander slog upp sin ateljé vid Riksgränsen 
1902, Ludvig W ästfelt etablerade sig i Jokkmokk. I 
Nordnorge och Tromsö var Sophus Tromholt verk
sam och i Sörvanger E llisif Wessel, kvinnlig radikal 
och fotograf i ovanlig kombination. Vid sekelskiftet 
hade fototurismen utvecklats, likaså hade vykortet 
hunnit bli populärt och en god extrainkom st för 
ortens fotograf. I Stockholm kunde små barn  foto
grafera sig i sam edräkter för a tt  se rik tig t kram goa 
ut. Allt detta  hade gjorts möjligt av fototeknikens 
snabba utveckling från våtplåtsperioden till torr-

Senologen E. D. Schödt fotograferar under Rasbiologiska insti
tutets Lapplandsexpedition 1926. Foto: Uppsala universitets
bibliotek.
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plåtsperioden (ca 1885), från  de stora apparaternas 
tid till kodakkam eran och rullfilm ens epok (ca 1890). 
Fotot hade vidare hunnit etablera sig i vetenskapens 
vardag liksom organisera sig i föreningar och skapa 
sig e tt eget forum Svensk Fotografisk Tidskrift, grun
dad 1890. F rån  början av seklet förekommer också 
dokum entärfilm ning och spelfilmer med sam iska 
motiv, norm alt med s ta rk  betoning av de exotiska 
inslagen.

N ågra y ttranden  om fotografins möjligheter i et- 
nologisk-antropologisk forskning. Som e tt tid ig t 
svenskt exempel kan näm nas kum laprosten och forn- 
saksentusiasten  G W Gumaelius. För avbildningen 
av fornm innen föreslår han  1857 a tt  m an om möjligt 
an litar ”en skicklig photograph, såsom förhållandet 
nu öfverallt ä r i u tlandet, der photographien få tt den 
vidsträcktaste tilläm pningen för afbildandet a f  na
turförem ål, äfvensom sådana, hvilka äro alster af in
dustrien och konsten. Hos oss /har/ denna vackra 
konst ännu  n ä s ta n  endast begagnats för port
rättering .” H är sägs inte a tt  fotografen ska medfölja 
forskaren med det kan vi kanske tänka  oss.

En forskare som borde ha haft användning av fo- 
tografin var Nils Månsson Mandelgren, på resa under 
m ånga å r i svenska bygder. I e tt brev till M andelgren 
svarar lektorn i Strängnäs H Aminson 1873 på begä
ran  om foton på sörmlandsbönder: ”W åra bondqvin- 
nor i hela denna orten kläda sig i siden, våra bond
drängar äro sp rä tta r och gubbarne icke mycket b ä tt
re. Någon egendomlighet i klädedräkt finnes icke på 
några quadratm ils omkrets från Strengnäs. Å tm in
stone fram träder aldrig någon inför en fotograf i sin 
vardagsdrägt”. U tdraget m arkerar behovet av fältfo
tografering för a tt  uppnå äkthet: realism en kom inte 
autom atiskt u tan  ansattes av pur fåfänga. Vi kan 
också lägga m ärke till a tt  Strängnäsfotografen upp
fattas som ägare av bilderna, som han kan sälja 
vidare. (Uppgifterna om Gumaelius och Aminson 
från  kommande avhandling av Lars Sellberg, Upp
sala).

En stor en tusiast för den nya tekniken var tusen- 
konstnären August Strindberg, som inför Svensk  
N atur (1890) planerar: ”Enfysisk-geografiskbeskrif- 
ning af landet skildrad i en stor öfversigtsresa från

Skåne till Lappland /.../. Dermed h ar jag  velat förena 
en samling af m aterial till en svensk Etnografi ge
nom a tt  taga fotografier och teckningar af ansigtsty- 
per från allmogen i de olika provinserna, möjligen 
äfven afbildningar och boningshus och viktigare 
redskap etc.” H an vill resa  tillsam m ans med en 
tecknare och fotograf. Tidigare, vid arbetet med Bland  
Franska hönder (1886) försökte han  i något m itt 
emellan vetenskaplig kartläggning och journalistiskt 
reportage u tny ttja  fotografin och hoppades bl.a. på 
a tt  med en ”revolverkam era” fotografera u t genom 
järnvägsfönstre t (jfr. Per Hemmingsson, August 
Strindberg som fotograf, 1963). På detta  sä tt locka
des Strindberg av teknikens natu ralistiska möjlighe
te r  -  även naturalism ens store profet Zola var flitig 
med kam eran -  m en senare önskade Drömspelets 
författare a tt på plåten fånga in det andliga  i tillva
ron.

Skälen  för det antropologiska fotot beskrivs av 
anatom en G ustaf Retzius, på resa i det inre Finland 
1873-74: ”För a tt  detta  studium  ej må öfverlåtas å t 
den flyktiga betraktelsen och det subjektiva tycket 
allenast äro emellertid noggranna afbildningar af 
typiska individer och förnäm ligast deras hufvud 
oeftergifligen nödvändiga. För detta  ändam ål bjuder 
fotografien så stora fördelar, a tt  vi ej tvekade a tt  i 
tro ts af de svårigheter kringforslandet af en fotogra
fisk appareil på en v idsträkt landresa medför, än 
dock förse oss med nödig u trustn ingen i denna väg. Vi 
beslöto a tt  alltid taga porträ tterna  i fjärdedelen af 
den naturliga storleken äfven tvänne sådana a f hvarje 
till fotografering utsedd individ, nämligen en bild i 
ren  en face och en ren profil.” (G. Retzius, Finska  
kranier, 1878). Men resu lta ten  var inte lättköpta: 
”Lägger m an därtill den myckna tid som åtgår så väl 
för fotografering som m ätning och synnerligen alla 
de svårigheter, som den på sk ju tskärra kringflack
ande fotografen h a r a tt  bekämpa, torde det lä tt inses, 
a tt, oaktadt e tt träget arbete, ej så mycket med- 
hinnes som önskligt vore”. M an orkade med 91 indi
vider; fotografierna återgavs sedan i xylografi och 
kopparradering.

Vad vann m an med fotot? A tt fotografera var 
mödosamt. U trustningen vägde tungt och kostade
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pengar. Ännu fram  mot sekelskiftet beräknades det 
a tt  en forskningsexpedition för a tt  kunna ta  drygt två 
hundra bilder behövde en fotopackning på ungefär 
lika m ånga kilo; m.a.o. ”vägde” varje bild ca e tt kilo 
(”Fotografering under forskningsresor”, Fotografisk 
Tidskrift, 1894). Å andra sidan fanns bärare  a tt  u t
nyttja. Vad m an vann var vetenskaplig skärpa. Foto- 
grafin tjänade också som en sorts förbilligad kranio- 
logi. Säkert var det enklare a tt  fotografera rastyper 
en face och i profil än a tt  införskaffa sig skallen från 
något bårhus eller någon kyrkogård. Syftet var ju  
inte bara  a tt  identifiera den enskilde u tan  också a tt 
fram alstra den antropologiska ”typen”. A tt gå från 
e tt enskilt po rträ tt till e tt s ta tis tisk t genom snitt 
innebar egentligen oöverstigliga problem men så 
uppfattades det inte. In tresset för det särpräglade

BORG-MEJCH
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förbands oreflekterat med positivismens intresse för 
det abstrak t vetenskapligt lagbundna. Rasfotografin 
anknöt således till diverse fördomar, både positiva 
och negativa, till sensationslust och till fotot som en 
sorts pornografi.

På detta  sä tt skedde redovisningen hela tiden 
genom den egna kulturens filter. E tt beröm t exempel 
på esteticering på gränsen till förfalskning ger Edward 
S. Curtis, vars foton fram ställer indianerna till en 
döende ras: softning, retuschering, posering — sär
skilt det senare med förledande estetiskt resultat; 
Curtis modeller fick för övrigt betalt -  det h ä r var e tt 
stort anlagt, delvis kommersiellt projekt (The North  
American Indien  30 vol, 1900-1930). Naturligtvis 
gällde samm a problem för den tecknade avbildning
en.

M andelgrens om fattande och mycket viktiga bild
dokum entation ha r u tgått från skissen på platsen, 
sedan renritn ing  -  dvs. urval, förenkling, färglägg
ning enligt en begränsad färgskala -  småningom 
transport till någon litografisk metod, m.a.o. en lång 
process som form aliserat och reducerat motivets 
m ångtydighet. Men fotots anspråk på realism  har 
varit och är förledande. N är kam eratekniken förfi
na ts dröjde likafullt drömmen kvar om a tt  kunna 
fånga in ”typen”. Docenten vid Tekniska Högskolan 
Arvid Odencrants, knuten till Lundborgs rasforsk
ning, varnade 1918 för subjektiva tolkningar och 
pläderade för en standardisering av det antropologi
ska fotot -  som han  alltså trodde på (”Fotografiska 
arbetsvillkor vid upptagandet av folktypsbilder, 
avsedda a tt  gagna rasforskningen”, Nordisk T id
skrift för Fotografi 1918). Komplexa biologiska och 
kulturella  variationer h a r illustrerats så h ä r  in mot 
m itten av vårt århundrade. Genren vore värd sitt 
eget vetenskapliga studium.

K am eran erbjöd antropologen både e tt enklare 
medel a tt  sam la fakta och en övertygande presenta- 
tionsform. Fotot gjorde hans ämne populärt. Men -  
på ny tt -  kam erans begränsningar får inte glömmas, 
t.ex. den tid  det tog a tt  fotografera ute i busken och 
det regiarbete som därför behövdes. Genom olika 
uppställningar, vinklar, m örkrum sarbete, inte m inst 
urval, förstoringar, kontrasteringar kan antropolo
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gen idealisera eller förlöjliga sitt motiv. I alla dessa 
sysslor gäller generellt bundenheten till tidens ”smak” 
- 1, ex. in tresse t för det som kunde illustrera m änni
skosläktets olika utvecklingsnivåer, från  det ”prim i
tiva” till ”civiliserade”. Kam eran h a r hjälpsam t fång
a t in  det fotografen önskat se. Fotografien är alltså 
långt ifrån enbart en teknik, det ä r  också estetik, 
politik och m entalitet. Det ä r därför särskilt in tres
san t när forskaren — eller den utforskande — på något 
sä tt dokum enterat själva dokumentationen.

Fram för kam eran

Så kom då antropologen genom skogsbrynet med sin 
kam erautrustn ing, sin filmkamera, eventuellt sin 
fonograf. Dessutom förde han  med sig antropologiska 
m ätinstrum ent, kompass, meteorologiska och karto 
grafiska instrum ent, skrivdon, troligen skjutvapen. 
Kanske kom han  i bil eller flygplan, han bar glasögon 
och en medicinlåda. En sådan entré m åste ha verkat 
både skräm m ande och eggande. Situationen ställer 
ku ltu rerna  i relief mot varandra och är värd a tt  t it ta  
på. H är föreligger också e tt stort källkritisk t och 
psykologiskt problem: h u r upplever och sam spelar 
inform anten med forskaren? Skräm s han  till svar, 
håller han inne med vad han  vet, luras han, missför
s tå r han alltihop? På sikt: vad betyder denna inbryt
ning i en annan  ku ltu r i form av förändring? I det här 
fallet, vad betyder det a tt  m an helt plötsligt kan se sig 
själv på bild?

Man kan fundera över några sådana ”möten”. E tt 
par tidiga svenska exempel, först Linné på den norska 
sidan av Lappland: ”Jag  wiste en lapp några ritn ing
ar i min book. H an blef rädd, tog af sig myssan, neg, 
lutade sned hufwudet, och darrade med händren mot 
bröstet, mumlade lite t med m unnen, liksom a f störs
ta  veneration, williat dånas. M ånga hafwa dånat, då 
de fåt set något underlig såsom” -  Linné lägger till en 
förklarande teckning, något som liknar en Gubben i 
lådan-figur m en rik tig t vad vet vi inte. Förklaras sa- 
mens reaktion av a tt  han  trodde a tt  Linnés teckning
ar svarade mot något som liknande trolltrum m ans

tecken? E ller var rädslan m er allm änt betingad, e tt 
uttryck för en ”primitiv” bildrespekt? (Iter lapponicum  
utg. 1913.)

Anders Sparrm an på Nya Zeeland med Cooks 
expedition: ”Det löjliga föreföll emellan denna flickan 
och dess m ålare /William Hodges/, a tt  de ej ju s t så i 
början förstodo hw arannan, ty  hon, som w ar förut 
wäl betalt för a tt  gå ned i kajutan, trodde sig göra, ju  
förr dess hellre, skäl för begåfningen på det sä tt hon 
det begrep, och hon kanske förut öfwat med w åra 
m atroser? Med förundran emottog hon anwisningen 
och tecknandet a tt  s itta  på en stol; en sådan föränd
ring förekom wäl henne orimlig, hwarföre hon äfwen 
till en börj an erbj öd sin m ålare en och annan  liggande 
ställning på sam m a stol. Till sin y tterliga förundran 
blef hon ändteligen rä tt  tillärd, a tt  helt owerksam 
allena blifwa sittande på stolen, då hon till egen och 
/ett/ par medföljande wildars förundran och löje såg 
sin liknelse snart nog genom en rödkrit-teckning 
framkomma.” (Resa omkring jordklotet i sällskap 
m edK apit. J. Cook och H rr Forster åren 1772, 73, 74 
och 1775, 1, Stockholm 1802). Huvudpoängen h ä r är 
förstås det amorösa m issförståndet, men även kvin
nans förvåning över a tt  se s itt po rträ tt ä r  värt a tt  re
gistrera. Uppenbarligen väcker det inte skräck u tan  
hennes nyfikenhet.

Georg Catlin beskriver utförligt den förvåning 
indianstam m en m andanerna visar inför hans m ål
eri : ”P orträ ttm ålerie t var för dem någonting nytt, och 
då jag  fram trädde dermed, uppgick en ny aera i 
medicinens hem ligheter.” De båda avporträtterade 
hövdingarna ”höllo en stund tigande handen för 
m unnen, såsom de pläga göra när de äro mycket 
öfverraskade, och betraktade ömsom porträ tterna, 
ömsom mig, paletten  och färgorna, med hvilka dessa 
oförklarliga saker åstadkom m its.” N är Catlin visade 
sina p o rträ tt uppfattades han  näm ligen som en 
m ärklig medicinman. ”Man förlänade mig nemligen 
en grad, icke såsom ju ris doktor eller som m agister i 
de fria konsterna, u tan  som m ästere i konsterna, i 
m ysterierna, i magien, i hokus pokus.” N är sedan 
porträ tten  hängdes u t utanför tä lte t gjorde de e tt 
s ta rk t intryck på folkmassan som samlades: ”Lik
heten igenkändes genast; somliga ropade högt, några
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stam pade dansande med fotterna, ännu andra sjöngo, 
hundrade lade tigande handen på m unnen, andra 
svängde förtrytsam t sina spjut och några skjöto en 
röd pil mot solen och gingo hem.” Catlin kallades 
världens största  medicinman ”ty, sade de, jag  hade 
skapat lefvande varelser, de kunde nu se sina höf- 
dingar på två ställen.”Kvinnorna kom överens om a tt  
Catlins medicin var så stor a tt  han blev farlig. De och 
några gam la kvacksalvare gick i spetsen för en oppo
sition mot Catlin. Det hä r var en vernissage som 
gjorde intryck, en riktig  skandalsuccé, som borde 
göra vår tids a rtiste r gröna av avund. Den visar 
kanske bara  alltför tydligt förbindelsen m ellan reli
gion, medicin, magi och bild. (George Catlin, N ord
amerikas indianer svensk övers. 1848).

Liknande skräckblandade reaktioner inför kam e
ran  kan registreras u r den äldre reselitteraturen. E tt 
tidigt exempel från Brasilien, där Louis Agassiz med 
hustru  och fotografen W alter Hunnewell reste 1865: 
”Den största  svårigheten ligger hos folkets egna för
domar. En vanlig vidskepelse bland indianerna och 
negrerna ä r a tt  e tt po rträ tt absorberar något av 
motivets vitalitet och a tt  den porträ tterade därför 
troligen strax  därpå ska dö. Föreställningen ä r så 
djupt rotad a tt  det ha r varit svårt a tt  övervinna den. 
På sista tiden h a r em ellertid önskan a tt  se sig själv på 
bild gradvis vunnit m ark och några  modigas exempel 
h a r styrk t de m er försiktiga så a tt  det nu ä r mycket 
lä tta re  a tt  få modeller än till en början”. (L. Agassiz, 
A  journal in Brazil, 1868).

Och närm are  vår tid  från  Venezuela: ”S nart 
uppstod svårigheter som vi inte hade förutsett. N är vi 
öppnade våra lådor och m onterade upp film kam eran 
gick indianerna efter en kort ordväxling därifrån, 
som om de plötsligt blivit rädda. G uaycaindianerna 
hade upptäckt a tt  n ä r de tittade i film kam erans lilla 
sökare blev alla deras stam fränder ynkligt små, 
nästan  som insekter. I början var de roade av fenome
net och skrattade hejdlöst. Men sedan började de 
fundera: om nu  kam eran gjorde indianerna små, var 
det uppenbart a tt  den också gjorde dem svaga och 
värnlösa. Vi förminskade indianerna med avsikt för 
a t t  lä tta re  få m ak t över dem!” (Alfonso Vinci, 
Samatarer, Sthlm  1960). H är m öter oss kam eran

som en sorts vampyr, som suger livet u r  motivet och 
behärskar det.

E tt flertydigt exempel från Finland 1873 ger Gustaf 
Retzius, som beklagar sig över a tt  m an inte alltid får 
de bästa  rastyperna: ”Man m öter dem t.ex. i för
bigående på en landsväg, i en kyrka, vid e tt arbete, 
som de ej vilja afbryta osv; m an m öter stundom äfven 
bestäm t ”nej” eller m åste använda lång tid  till deras 
öfvertalande eller öfvertygande om, a tt  in te t svek 
döljer sig i den för dem så obegripliga undersökning
en” (Retzius). Var det obegripliga i undersökningen 
ligger förklarar inte Retzius.

N ågra å r senare en situation från nödens Ryss
land: ”Jag  önskade fotografera dem, men kvinnorna 
blefvo så betagna af fruktan  för a tt  jag  skulle förtrolla 
dem, a tt  jag  m åste afstå derifrån och nöja mig med 
att, n ä r tillfälle yppades, taga e tt par ögonblicks
bilder a f  min kam rat och några bönder, med hvilka 
han  sam talade, sam t a f  några mindre vidskepliga 
kvinnor och barn, som stodo utanför en izba.” (J. 
Stadling, Från det hungrande Ryssland, Sthlm  1893). 
Exemplen tycks visa en glidande skala från rädsla 
till förtjusning som säkert m åste förklaras både av 
tekniken såsom sådan och av fotografens åtbörder.

I sam eland

I hög grad in tresserad av kulturm ötet med sam erna 
träffar vi vid m itten  av 1880-talet i Kautokeino den 
oförvägne fotografen Sophus Tromholt. Mot varandra 
ställer han ”den överutbildade, elektricitetsnärda 
m edborgaren” och ”dessa naiva okultiverade m änni
skor” och jäm för sig med en egyptisk m agiker på 
besök i det gam la Rom. H an prövar sam ernas reak
tioner med noviteter som ballonger, fyrverkeri, telefon 
och bygger även en väldig drake med stora stirrande 
ögon på vingarna som han lä t flyga över förskräm da 
innevånare. F ram förallt fotograferar han. ”N ära 
prästbostället hade jag  enligt konstens alla regler 
byggt en fotografisk studio men efterfrågan var ofta 
så stor a tt  jag  inte förmådde tillfredställa alla. Min
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Ur Sophus Tromholt: Under the rays o f the aura borealis.

verksam het blev utom ordentligt populär bland lap
parna fast de tycktes uppfatta den som övernaturlig 
och utförd av en nä ra  släkting till Djävulen.” Den 
skräckblandade fram gången var också stor bland 
kvänem a vid Laerredsfjorden: ”hänförelsen var lika 
stor som om sjö-ormen plötsligt hade visat sig i viken.

”Bland m ina instrum ent tilldrog sig inget lika 
stort intresse som min fotografiska apparatur. Dag
ligen kom några och bönade om a tt  få s itt govva eller 
po rträ tt.” (S. Tromholt, Under the rays o f the aura 
borealis: in the land o f the Lapps and the Kvaens 2, 
London 1885). Uppenbarligen vann Tromholt samer- 
nas förtroende -  på hans bilder ser de avspänt rak t in 
i kam eran.

H ur länge förblev fotografering den egyptiska 
magi Tromholt ta la r  om? Vi är framme vid turism ens 
tidsålder och m öter i Nordnorge 1890 majoren och 
fotoentusiasten Claes Adelsköld på jak t efter dekora
tiv exotica (se nästa  sida): ”Yrkeskam raten från Trom
sö och en annan fotograf hade infunnit sig, och nu  
skulle sällskapet som vanligt fotograferas i grupp. 
Uppställningen skedde framför lappkåtan, och för 
a tt  taflan  skulle blifva rik tig t stilig m åste hundar, 
renar, lappgubben, käringen och ungarna vara med. 
Men detta  var lä tta re  sagt än gjordt. Gubben och 
käringen voro envisa som synden, stretade emot och 
ville inte. En a f ungarne i paradiskostym  hade man 
lyckats jaga u r  kå tan  och få tt fa tt på bland dverg- 
björksbuskarna, m en han vred sig u r händerna på 
den, som fångat honom, som en såpad spädgris. 
Slutligen knöfvade två starka  tyskar lappgubben ner 
m ellan sig, ulanlöjtnanten tog käringen under arm en 
och höll henne väl fast, och den enda af ungarna, m an 
slutligen lyckades få håll på, lades i k nä t på den 
gamla tyska skolm ästaren. En ren  hade under tiden 
fasttjudrats, och Celias bror höll fram  en arg hund i 
position, och på detta  sä tt arrangerad aftogs grup
pen, och lyckades öfver fö rvän tan  väl.” (Claes 
Adelsköld; En resa till Nordkap; verklighet och dikt, 
1890. Se nästa  sida). En livfull skildring kan m an 
tycka, men översittartagen ä r svårsm älta. Sam ernas 
m otstånd inför majorens energiska försök a tt  for
m era trupperna verkar mycket rimligt.

Syndafallet hade skett. I turism ens Tromsö kostade
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Ur Claes Adelsköld: En resa till Nordkap, 1890.



det a tt  fotografera samer: ”De övertalades vänligen 
och med en handtryckning a tt  lå ta  fotografera sig och 
vi kan således visa resu lta te t trots a tt  tyvärr hunden 
som ser så fridsam  u t på gravyren visade e tt alltför 
personligt intresse för fotografen under tagningen.” 
Vad som m enas med de sista är inte för gott a tt  säga, 
m an gör gärna en knorr av det hä r slaget för a tt 
antyda barbariska sedvänjor. (Richard Lovett, Nor
wegian Pictures, London 1885).

En liknande rapport om några barns motstånd: 
”De svarade allvarligt a tt  de väntade sig tre  pence var 
och a tt  de inte sa tt modell för m indre.” M an betalade, 
men på ny tt kom en lapphund och krånglade till 
sittningen (Violet Compton-Roberts, A  jubilee j aunt 
to Norway, London 1888).

Den danske läkaren K aarsberg fick erfara den e t
nologiska turism ens pris. H an ville fotografera en 
lappgum ma men ”en halv dag havde jeg m it fotogra- 
fiske appara t staaende paa sine tre  lange ben paa 
stenen udenfor koten. Der stod det og skraevede och 
blikede koket med sit kyklop-0je hen til teltdoeren: 
’kommer du ej snart? kommer du ej snart?’ Men 
lapgum m an kom ikke.” N är hon sent på aftonen 
uppenbarade sig och ställde sig i position med sin 
ijällstav var ljuset egentligen för dåligt för a tt  ta  
några plåtar. Så skedde i alla fall och därefter lossade 
det också för handel med lappslöjd. (H S Kaarsberg, 
Nordens sidste nomade, 1897). Ingen tvekan råder 
om vem som här satte  villkoren.

M an kan tillägga a tt  liknande ekonomiska för
handlingar inte bara  gällt tu ristens dekoration i 
fotoalbumet u tan  även den antropologiske forska
rens dokum entation i den vetenskapliga rapporten. 
Så var det för Curtis och så h a r det gå tt till även på 
våra breddgrader. Följande citat från en välkänd 
forskare till en annan rör zigenare men kan  ha 
allm än räckvidd: ”N ågra råd. Lofva ej pengar. Säg 
dem endast: Ni får se, hu ru  goda, vackra bilder ni får 
a f mig. Och bli de rik tig t vackra, skall jag  skänka er 
en bild. Den kan ni sedan visa för andra, ni kan  lå ta  
kopiera den och sälja för tio kronor stycket, eller 
mera. Så kan ni få en god förtjänst. (Jag tycker 
nämligen det ä r  ingenting a tt  hålla på någon priori- 
te ts rä tt på plåtar.) E fter e tt sådant sam tal ha  de i

regel lå tit fotografera sig. Få de sedan följande dag se 
en eller några fotografier, de må vara huru  misslyck
ade som hälst, så bli alla zigenare nyfikna. Alla vilja 
bli fotograferade. Då visar m an sig rä tt  likgiltig och 
säger: kanske gör jag  mig mödan a tt också komma i 
morgon. Och så kommer man. Och ha r några stycken 
50-öringar i fickan, som ges å t den förste individen, 
och m an säger: S tå de andra lika bra vid apparaten, 
så få de också hvar sin 50-öring. Så h a r  jag  gått 
tillväga.” (Arthur Thesleff till H erm an Lundborg i 
brev av den 28/5 1918, privat ägo).

M otstånd

Men det h a r också ganska sent uppstå tt e tt prin 
cipiellt m otstånd mot fotografering. Det är knu tet till 
laestadianism en och återgår rimligen på bibelordet 
”Du skall icke göra dig något beläte eller eljest någon 
liknelse, antingen efter det ovantill ä r eller efter det 
nedre ä r  på jordene” (2. Mos. 20:4)\ Jahve ensam  är 
skaparen, a tt hävda något annat är blasfemi. (Andra 
bibelord kan begränsa förbudet till avbildningar av 
Gud men här gäller det generellt.) Någon undersök
ning om vad det h a r inneburit i den laestadianska 
from heten tycks inte existera, men a tt  saken upp
m ärksam m ats fram går t.ex. av e tt inlägg av författa
rinnan  M ärta Edqvist. Apropå en artikel ”Film och 
m y g g ” (Sv D, 28 okt 1919) beskriver hon dilemmat 
religion -  turism : ”Lappen ä r heller inte bara  a tt  taga 
och ställa  upp framför kam eran. I deras religion 
finnes en paragraf om a tt  fotografering är e tt djävu
lens bländverk, men som bekant gör civilisationen 
religionen litet smidigare och m er anpassad efter 
levnadsvillkoren, så a tt  om m an är lapp och bor i 
närheten  av en järnvägsstation, så blir m an ju  litet 
m er tillmötesgående. En lapp intill Abisko hälsar 
inte goddag under 10 kr, så a tt  den som tro r a tt  de i 
huvudsak äro oss på något sä tt underlägsna m iss
tager sig grundligt.” Turisten behandlar lappen som 
ett slags underdjur u tan  egenvärde. Edquist anser 
det cyniskt n ä r m an lockar svagare n a tu re r till brott 
mot deras religion ”endast för a tt  få skissboken rik-
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tad  med en bra teckning eller album et med en foto
grafi”. A tt sedan hånfullt ta la  om a tt  en lapp ”inte 
hälsar goddag under 10 kronor” visar bara a tt  m an 
inte tän k t över skuldfrågan. (Norrbottenskuriren 13 
nov 1919).

F rån  Borg Meschs stora prak tik  finns åtm instone 
en incident a tt  rapportera; den ä r scen som påm inner 
om reform ationtidens ikonoklasm men händelsens 
upptecknare, den äventyrlige Ossian Elgström, kan 
för all del tänkas ha b ä ttra t på: ”Rautasvuoma- 
lapparna äro ena rackare a tt  vara rädda för foto
grafering, ’det ä r synd’, säga de.” Mesch med sin 
tunga spegelreflexkamera möttes av e tt b lankt nej. 
”Jag  svarade, a tt  enligt lag äger ingen rä tt  a tt  h indra 
en annan  i hans lovliga näringsfång och a tt  jag  hade 
lika stor r ä t t  a tt  fotografera, som de a tt  skilja renar.”

Gång på gång svarades "det ä r  synd". M an höll till
baka renarna och n ä r de kom tände sam erna eldar för 
a tt  skymma sik tet för kam eran. Det kom till hand- 
gemäng och Mesch lyckades fotografera ”huuva- 
pojkarns anfall”, det enda ”lapska anfall som någon
sin blivit fotograferat”. Man band Meschs medhjälpare 
vid en björk och kastade lasso på honom och sten på 
kam eran. D ram atiken avtog, Mesch hade få tt några 
p låtar och sam erna dem onstrerat sin övertygelse. 
H ändelsen som ä r odaterad kan säkert tolkas på fler 
sä tt än  bara som en trosfråga, t.ex. som en reaktion 
mot kam eran som e tt överhetens spionerande öga. 
Mesch som tog så m ånga fina samefoton ställer sig 
hä r helt oförstående till sam em as hållning (O. Elg
ström: Borg-Mesch, fjällens fotograf, 1929). Fler be
lägg vore in tressan ta  som jämförelse.

Huuvapojkarna går till an
fall. Foto: Borg Mesch. 
Kiruna kommuns bild och 
fotoarkiv.



E tt ku lturm öte

D etta kollage av attityder och reaktioner inför kam e
ran  spänner över e tt halvt sekel, från  1870-tal till ca 
1930. Mycket hann  hända under perioden. Resandet 
hade gjort sam ernas land mer k än t och m indre exo
tiskt. På Skansen i Stockholm kunde m an vid lapp
lägret med sin Kodak snabbt fånga in världen bortom 
stam banan. Vykort erbjöd billig exotica, en växande 
litte ra tu r illustrerades med granna foton från norr. 
De första svenska böckerna med fotografier hör till 
1860-talet. Paul Rosenius fotoböcker är början på en 
växande genre, som också visar Lapplands vidder 
0Naturstycken , 1897, M in ja k t med kamera, 1912). 
Filmen inm utade lappm arken med alster som Laila, 
J  A Friis’ rom antiska berättelse, som tre  gånger har 
översatts till celluloid.

Notiser om fotografin i denna upptäckarfas skulle 
säkert kunna mångfaldigas och analyseras m er på 
djupet. K ulturens snabba förändring föranledde en 
febril dokumentationsvåg. Det ä r  gott och väl men 
uppenbart ville m an vid skildringarna av dessa möten 
ofta dra löje över outvecklade vildar. Vi känner själva 
igen m önstret: inför apparaterna avslöjas det obön
hörligen om vi kommer från landet, om vi är gamla, 
om vi är fattiga eller rä tt  och slä tt ska uppfattas som 
dumma. M ötet beskrivs därför gärna av forskaren 
som komiskt. Tekniken är e tt av m änniskans m est 
kultursärskiljande fenomen. F rån  den andra sidan 
uppfattades uppenbarligen bilden (bilder som så
dana) gärna magiskt. Rädslan av a tt  se huvudet för
svinna under kam eradoket och fotografen ta  på sig en 
sorts ”m ask” eller i vart fall skymmas av en svart låda 
kan  fram kalla  osäkerhet hos betrak taren . (Med 
spegelreflexkameran i midjehöjd ”s tirra r” fotografen 
inte på s itt ”objekt” m edan vinkeln direkt från ögat 
med dagens vanliga kam eror låser in motivet som ett 
jaktbyte.) Men m an har inte sagt kategoriskt nej till 
fotografering. En avvisande hållning tillkom med 
laestadianism en m en också som en följd av ledan vid 
all kam eraturism  och närgången vetenskaplig doku
m entation. (Vi bör tillägga a tt  det inte är bara enligt 
en ”prim itiv” uppfattning som bilden ta r  m akt över 
den avbildade u tan  det gäller även hos oss och idag på

Ur Samtiden nr 1, 1985

en rad  olika sätt. En sällan formulerad men ändå 
väsentlig fråga är därför den om den avbildades rä tt  
till sin egen bild, vad den är värd och vem som ska få 
se den. Fotografens copyright diskuterades tidigt 
men hans motivs rättigheter h a r  oftast glömts bort.)

Men vi har också sett h u r e tt in itia lt m otstånd 
gärna förbytts i förtjust intresse. Det viktigaste som 
kanske kan sägas om dessa möten m ellan väster
ländsk teknik och ark tisk  ku ltu r är a tt  de utgjorde e tt 
ödesdigert ögonblick, varefter ingenting längre kunde 
förbli det samma. A tt fånga in den reaktionen är 
viktigt. Fotografins utveckling ä r e tt led i sam ekul
turens obönhörliga modernisering. Inte bara  så a tt 
härm ed turistnäringen utvecklades. Fotografin möj
liggjorde även för m änniskan a tt  studera sig själv 
såsom i en spegel, a tt  se sig som en m ärkvärdighet, 
som en skönhet alldeles som Narcissos såg sig vid 
källan. Kam eran slukar oss i s itt m örka rum  där vi 
också tillåts leva e tt sorts liv.
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Bilder av Kolasamer
Leif Lindin och Ingvar Svanberg

Same, omkring 40 år, Lovosersk 1910.



På Kola-halvön i Sovjetunionen lever i dag e tt par 
tusen  samer. Ännu vid sekelskiftet var deras nä
ringsliv in rik ta t på fiske och jak t m edan renskötseln 
var av begränsad betydelse. I religiöst hänseende ha r 
dessa sam er - i likhet med skoltsam erna - av hävd 
varit grekisk-ortodoxa bekännare. K unskaper om 
Kola-samerna h a r  i väst alltid varit ringa. E tt viktigt 
bidrag på svenskt område stå r dock arkeologen Gustaf 
Hallström  (1880-1962) för.

I sam band med sina forskningar rörande de nord
skandinaviska hällristningarna mötte Hallström  den 
sam iska kulturen, vilket ledde till a tt  han  fördjupade 
sig i dess etnografi och kulturhistoria. Som e tt hjälp
medel i sina fältforskningar rörande hällristn ingar
na  arbetade Hallström  med kam era. Med tiden u t
vecklades han  till en fram stående fotograf.

Vid två tillfällen, 1908 och 1910, besökte H all
ström  Kolahalvön för etnografiska och arkeologiska 
studier. Första  resan  företogs längs vitahavskusten 
m edan den andra färden koncentrerades till de inre 
delarna av Kolahalvön.

U nder fram förallt sin andra färd konfronterades 
Hallström  med vad han ansag vara  e tt k ritisk t till
stånd för Kola-sam ernas fo rtsatta  existens. H an 
menade a tt  Kola-samerna stod inför hotet om full
komlig kulturell assim ilering, fram förallt genom 
komifolkets (syrjänernas) invandring. Enligt H all
ström hade komifolket genom samojedisk (nensisk) 
påverkan utvecklat en m era rationell renskötsel som 
ekonomiskt gav dem företräde framför sam erna. Den 
la ten t liggande konfliktsituationen karak täriserar 
Hallström  på följande sätt:

”Kanske den tid kommer då känslorna stiger till 
h a t - m en knappast annat än i enstaka fall och 
förmodligen u tan  våldsam m a yttringar. H uvudm as
san av lapparna är tillräckligt intelligenta a tt  se vad 
som försiggår men stoltheten är för stor för a tt  lidel
serna skola stiga högre än till de av fatalism  präglade 
klagoskrin som nu höjas i alla de av syrjänernas 
ku ltu r berörda lappbyar.”

Hallström  såg komifolket som e tt livskraftigare 
folkelement än sam erna. De var m era energiska och 
målmedvetna, något som han bland annat såg av
speglat i deras fysiska hållning och kroppskonstitu

En komi till vänster och en same till höger, Notosersk 1908.
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tion. Komifolkets kulturella  och ekonomiska inflytande 
var mycket påtagligt. E tt  bland m ånga exempel på detta 
visar bilden till höger som föreställer sam iska flickor vid 
sydändan av Lovosero iklädd s ta rrg räsh a tta r  av samm a 
slag som bars av komibarnen.

Med sina fotografier skildrar Hallström  Kola-samer- 
na och deras livsmiljö. Som fotograf ta r  han  också gärna 
fasta på antropologiska porträttbilder.

Förutom det påtagliga inflytandet från  komifolket 
kunde Hallström  även peka på starka  ryska influenser 
som han emellertid inte uppfattade som e tt hot mot 
sam ernas framtid. Bilden nedan visar sam isk ungdom i 
Lovosersk år 1910. Den ryska påverkan som fram trädde 
i klädedräkten fram går också av bilderna på sidan 151 
och 152, även de från  Lovosersk. M era traditionella östsa
m iska drag återfinns på sidan 153, bilder från sam m a om
råde.

Sina intryck fran resan  till Kolahalvön ha r Hallström  
skildrat i en omfångsrik artikel publicerad i Ymer 1911. Sameflickor med gräskronor, Lovosero 1910.

Unga samer i helgdagsdräkt, 
Lovosersk 1910.
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Same omkring 50 år gammal. Lovosersk 1910.
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Samekvinnor. Från vänster till höger: Ogift kvinna, 22 år, änka, omkring 30 år, hustru, omkring 25 år. 
Den ogifta kvinnans kroppslängd är 131,5 cm. Lovosersk 1910.
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Samer i traditionella dräkter, Lovosersk 1910.

Samtliga bilder i detta avsnitt är tagna av G. Hallström. Umeå universitetsbiblioteks forskningsarkiv.
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T£[. Elwin Olipfionf,
K om m endör.

Officielt oigan fSx riä lsa ingsarm én  i Sveige.
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P r e n u m e r a t io n s p r i s i F rU snlngaarniöna In tern . HBgkv a rtan
N:r 8. Tr» (JKrdedéli kr . S: 26 | Ett fjärdedel» år " ! 1:16 

Poatbefordringealg ift 40  öre. Lördagen den 23 Februari. Svenska H ögkvarteret: 1901.
Telept/tdr.: Ifålioiogt. Un. Telef. 40 U. likitelef.

Leif Lindin och Ingvar Svanberg
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Den stora evangeliska folkväckelsen i Sverige under 
andra  delen av 1800-talet bidrog bland annat till e tt 
ökat intresse för m issionsverksam het ibland utom 
europeiska kulturer. I linje med detta  företogs också 
insatser i Lappmarken.

Dessa m issionsinitiativ kom a tt  vid sidan av ren 
evangelisation även a tt  präglas av en fram trädande 
hum anitär och social verksam het.

Bland de väckelserörelser som på e tt tidigt s ta 
dium utsände speciella sam em issionärer kan näm 
nas Svenska M issionsförbundet och Helgelseförbun
det. Inom vissa väckelsemiljöer sam lades dessutom 
m edlem m arna till en alliansbetonad mission. Sär
skilt in tressan t fram står i detta  sam m anhang Lapp
missionsföreningen i Göteborg, Lärarinnornas m is
sionsförening, Telegrafisternas m issionsförening, 
Lapska missionens vänner sam t Kvinnliga Missions 
Arbetare. Den sistnäm nda organisationen hade sitt 
verksamhetsområde framförallt i södra delen av Väst- 
erbotten sam t i Jäm tland  och Härjedalen och kom a tt  
ägna sig å t såväl missionerande som social verksam 
het bland sydsam erna. Som evangelist för Kvinnliga 
Missions A rbetare verkade från andra hälften av 
1890-talet konstnären Folke Hoving (1871-1938). 
Vid sidan av sin m issionsgärning ägnade han sig å t 
konstnärlig verksam het. H an utförde bland annat 
e tt stort an ta l genre- och porträ ttstud ier från sydsa- 
m iskt område, vilka u tm ärks av etnografisk preg
nans. Hovings bilder återgavs i Kvinnliga Missions 
Arbetares Tidskrift sam t i e tt par volymer med titlarna 
Blad ur lapparnes bok (1912) och Samefolk (1932), 
utgivna av organisationens förlag. H ans kunnande 
som illustratör och kännare av sam isk ku ltu r togs 
också i anspråk för instruktionsboken Mönsterbok 
för lapsk hemslöjd i Västerbottens län (1920), som fick 
stor betydelse för den m oderna sameslöjdens utveck
ling.

För e tt av de färgstarkaste inslagen i den sam iska 
väckelsehistorien stå r u tan  tvekan Frälsningsarm én. 
Denna rörelse nådde Sverige 1882 från England. 
D etta var e tt för rörelsen mycket expansivt skede då 
verksam het hade in letts i F rankrike, USA, A ustra
lien, Kanada, Indien, Sydafrika, Ceylon och Nya 
Zeeland. Frälsningsarm én har karak teriserats som

Ur Lapparnas bok II; Om unga och gamla. Ill: Folke Hoving.

Ur Jubileumsskrift 1894-1944. Ill: Folke Hoving.
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Stridsropets midsommarnummer 1898. Teckning av Jenny Nyström.

en från kyrkliga och frikyrkliga arbetsform er fri 
verksam het och kom i Sverige a tt  ge u ttryck för en 
h ittills okänd anglosaxisk trosaktiv itet och social 
ambition. U r organisatorisk synpunkt kom rörelsen 
i hög grad a tt  präglas av grundaren William Boots 
(1829-1912) personliga insats. E tt grundläggande 
drag ä r rörelsens stram a m ilitära uppbyggnad och 
uttrycksformer. Typisk ä r den m ilitära terminologin, 
uniform eringen och den h ierark iska  struk turen . 
Frälsningsarm én var under sina första å r  en stor- 
stadsföreteelse, men från 1880-talets slut företogs 
spridda missionsresor till fram förallt Jäm tlands och 
H ärjedalens fjälltrakter. Där mötte m an för första 
gången den sam iska befolkningen. Sedan m an kom
m it i kontakt med samer, och m issionsinsatsen m ött 
e tt positivt gensvar, beslöts 1892 a tt  två officerare

skulle avdelas med uppdrag a tt  påbörja en fast verk
sam het i norra Sverige. Vid denna tidpunkt inleddes 
vad som med arméterminologi skulle gå under be
näm ningen ”lappkriget”.

I samband med detta upprättade Frälsningsarm én 
sin första sociala institu tion i Lycksele och utvidga
de under det kommande årtiondet s itt arbetsfält till 
a tt  om fatta hela den södra Lappm arken. I sam m an
hanget kan det vara värt a tt  notera, a tt  den sam iska 
organisationsföreträdaren och slöjdpionjären Andreas 
Wilks (1884-1953) under en tjugoårsperiod verkade 
som frälsningsofficer i Västerbottens lappm ark.

Rörelsens officiella organ i Sverige, Stridsropet, 
som började utkomm a 1893, och m ånadsskriften 
Från alla land, som utgavs från 1887, kom a tt  präg
las av engelskt m aterial, speciellt vad gäller den
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Stridsropet 1906.
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Offlcielt organ för Frälsningsarm én i Sverge.
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W tm im m w  50 öre.
Lördagen den 26 Oktober.N:r 43.

Omslag till Stridsropet 1901.
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senare publikationen. Båda tidskrifterna var rik t 
illustrerade. Bildm aterialet var delvis av svenskt u r
sprung, men i än högre grad häm ta t från rörelsens 
hemland, England. Illustrationerna återspeglar det 
för Frälsningsarm én karaktäristiska, socialt reli
giösa budskapet. Man strävade efter dram atiskt, 
slagkraftiga effekter i bilderna. Med enkel ikonogra- 
fisk åskådlighet drogs frontlinjerna upp i kam pen 
mellan det onda och det goda.

Vid årtiondena kring sekelskiftet var sam em a 
och lappm arksm iljöer e tt ofta återkom m ande illu- 
strationstem a. För Frälsningsarm én - i likhet med 
tidens övriga företrädare bland väckelserörelsena - 
vilade e tt andligt m örker över världen. I Stridsropets 
vinj e tte r skildrades därför väckelseföreträdam a som 
ljusbringare. Frälsningsofficeraren fram trädde som 
e tt slags Prom eteus-gestalt som bringade upplys
ning till alla jordens folk, däribland sam erna. Med 
den nya rörelsen träder solen fram  och skingrar det 
andliga och kulturella mörkret. D etta är e tt tem a 
som återfinns även i de sam tida folkrörelsernas bild
symbolik, oavsett ideologisk hemvist. D etta bild

språk vilar på äldre förlagor inom missionsikonogra- 
fin. Redan i början av 1700-talet kunde de tyska 
h errnhu tarna  fram ställa sin verksam het på mis- 
sionsfaltet med liknande motivval.

Frälsningsarm én hade alltsedan begynnelsen en 
s ta rk  internationell m edvetenhet. Det k ristna  kä r
leksbudskapet skulle nå inte bara  den afrikanska 
k raalen  u tan  även lappvistet. Alla världens folk 
skulle rymmas i F rälsningsarm éns hjärta. Rörelsens 
internationella drag gav också näring å t en u tta lad  
självmedvetenhet, något som bör ses mot bakgrund 
av det brittiska im periets politiska och kulturella 
ambitioner. D etta kommer tydligt till u ttryck i sam 
band med de stora kongresser som den in ternation
ella Frälsningsarm én avhöll i London. I likhet med 
det senviktorianska im periets självförhärligande 
genom storvulna sociala, ku lturella  och m ilitära 
m önstringar av kolonierna, samlade Frälsningsarmén 
sina styrkor i tiotusental till liknande m anifesta
tioner i London. Bland de färgstarka inslagen av 
medlemm ar från  det världsvida arm éim periets alla 
geografiska hörn fram står i sam tida reportage det

Från frä lsn ingsar
mens utställningen i 
London 1896.
Ur Stridsropet 19 sep
tember 1896.
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Från en socialutställning på frälsningsarméns sammankomst i Stockholm 1903. Ur Stridsropet, 30 maj 1903.

sam iska inslaget som e tt av de m er exotiska. Exotis
men symboliserade rörelsens världsom spännande 
engagemang där den sam iska dräkten buren av såväl 
sam er som icke-samiska frälsningssoldater, stod som 
en symbol för e tt av de nordligaste verksam hets
fälten.

Vid de stora internationella utställningarna i Paris, 
Wien och Philadelphia under 1850-1860 och 1870- 
talen utgör folkdräkter e tt inslag bland utställnings- 
objekten, något som väckte livlig uppskattning. Samer 
och dalkullor uppträdde i panoram or för a tt  rep
resentera det svenska särdraget.

F rån  1890-talet och fram  till första världskrigets 
u tbro tt fanns folkdräktsklädda sydsam er och dalfolk 
i första ledet vid Frälsningsarm éns nationella sam 
m ankom ster i Stockholm. Förstärk t av nationalro
m antikens idéström ningar upprepades därför på de 
årliga frälsningsarm ékongresserna m önstret från 
arm éns världssam lingar och de internationella indu
striu tställn ingarna. D räktbärande sam er in ta r här 
en fram trädande plats.

I början av 1900-talet var Frälsningsarm éns verk

sam het etablerad och det m issionerande arbetet hade 
hunnit nå en stagnationsfas. In tresset för exotismen 
bleknade bort. Sam erna förlorade sitt symbolvärde i 
Frälsningsarm éns bildspråk. Det naivt dram atiska 
tonades ner. N är Johan Tiréns troskyldiga lappojke 
på tidskriften Från alla lands omslag å r 1909 far iväg 
i sin pulka försvinner också sam erna som e tt a ttrak 
tiv t illustrationsobjekt u r Frälsningsarm éns publi
kationer.

L itteratur
Frälsningsarm éns verksam het bland sam erna 
h a r i korthet belysts i Carl Fredrik Hallen- 
creutz, Leif Lindin och H åkan Rydving: Andreas 
Wilks - samepolitiker och Salvationist. (Acta 
Bothniensia Occidentalis, 6), Umeå 1983, och 
Maja Lander och Leif Lindin, Pionjär bland 
fjällens folk. M innen från fjällen - Ernst L an
ders dagboksanteckningar 1898-1901, Stock
holm 1981.
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Robert Lundgre 
-  fotograf från Häggås
Ola Kellgren

P å de närm ast fö ljande sid orn a presen teras e tt  urval fotografier  
ur R obert L undgrens stora  sam ling  om  cirka 3 000 g lasn egativ , 
som  fin n s i m u seets b ildark iv.

R obert Lundgren var sam eättling , jordbrukare, fo tograf och  
p oststa tion sförestån d are från  H äggås, Sorsele.

Robert Lundgren, son till renägaren Lars Jonsson, 
föddes den 8 jun i 1880. Under sin uppväxt levde han 
tillsam m ans med sin familj e tt nom adiserande liv. 
Föräldrarna och de sex syskonen som tillhörde Rans 
sameby följde renarna  mellan som m arbetet i fjäll
trak te rn a  och vinterbetet i skogslandet ned mot 
kusten. Robert, som var äldst, fick då ta  hand om sina 
syskon och sin söndervärkta mor, m edan fadern var 
i renskogen.

Mot slu tet av 1800-talet upphörde familjen Jons
son med den intensiva renskötseln och etablerade 
istället e tt jordbruk i Häggås, cirka 50 km nordväst 
om Sorsele. Fam iljen lejde folk som hjälp för a tt  odla 
upp m arken och m an hade också drängar som skötte 
renhjorden.

I juli 1902 gifte sig Robert Lundgren med den 20- 
åriga kusinen och grannen K ristina Andersson. 
Robert och K ristina hade kän t varandra sedan barns
ben. Även K ristinas föräldrar hade bedrivit rensköt
sel men levde vid denna tid  som nybyggare i Vännäs 
som ligger tvärsöver Storvindeln m ittem ot Häggås 
med utkom ster av jordbruk och fiske.

N är äktenskapet ingicks fick det unga paret en 
hemm ansdel i Häggås av Lars Jonsson. Dessutom 
medförde Kristina, som brukligt var, en ko i hemgift. 
Olga, en av parets döttrar, b e rä tta r  a tt  den unga

familjen bodde i en bagarstuga under sina första år. 
På gården fanns dessutom en jordkällare där m an  
förvarade mjölk och andra livsmedel. Fam iljen levde 
liksom andra nybyggarfamiljer av jordbruk, jak t och 
fiske. Undan för undan odlades m arken upp. En ny, 
tim rad, enkelstuga stod k lar 1914 och så småningom 
kunde gården föda en häst, fyra kor, en oxe, kalvar, 
får, getter och höns sam t hund och katt.

P are t Lundgren fick elva barn  varav sex uppnåd
de vuxen ålder.

Robert Lundgren beskrivs av dottern Signe som 
en fridsam  person med en konstnärlig läggning. Han 
var något av en m ångsysslare som snickrade, byggde 
orglar mm. In tresset för fotografi väcktes redan i 
unga å r men det ä r  oklart hur. Pa något sä tt kom han 
i kontakt med fotografen Olivia Ågren, som öppnat en 
egen ateljé i Bjurholm 1907. Det berä ttas a tt  hon 
undervisade honom i tre  m ånader för femtio kronor.

Robert Lundgren var en flitig fotograf, främ st 
under 1910- och böijan av 1920-talet, som också hade 
en viss utkom st av fotograferandet. Den välbekanta 
fonden från m ånga av hans bilder hängde han hemma 
i köket som fick bilda ateljé om m an inte höll till 
utomhus. I en skrubb innanför köket hade han sitt 
m örkrum. Det var vanligt a tt  han tillkallades vid 
bröllop och begravningar i trak te rn a  m ellan Sorsele
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och Am m arnäs och n ä r  det var kyrkhelger tog han  sin 
u trustn ing  och rodde och gick, både till Am m ar
näs och Arjeplog. Vid dessa tillfällen m åste han  ha 
hjälp med a tt  bära  alla attira lje r som förvarades i en 
trä lår.

1921 fly ttades p o s ts ta tionen  från  H em fjäll, 
Vännäs, till Häggås och familjen Lundgrens hem.

Robert Lundgren blev då poststationsföreståndare 
och från  denna tid  tycks fotograferandet ha  avtagit. 
1940 n ä r landsvägen m ellan Sorsele och Am m arnäs 
öppnades ersattes poststationen i Häggås av post
väska, som Lundgren häm tade hos dottern Signe i 
Hemfjäll. Denna syssla skötte han  ända till sin bort
gång i oktober 1950.

Mikael Anton och Britta Stina 
Månsson, Tjulträsk, Sorsele. 
Britta Stina var dotter till Nils 
och Sara Sjulsson. Mikael An
ton och Britta Stina var båda 
födda på 1840-talet. De fick fem 
barn; Anna Kristina 1877, Maria 
Eugenia 1879, Kristina Marga
reta 1881, Israel Anton 1885 och 
Sara Matilda , född 1888.
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Ovan till vänster:
Anna och Magnus Laestander. 
Laestander var från Rans same
by, dvs. den sameby som har 
sina betesområden och flytt- 
ningsleder längs Vindelälvens 
södra sida.

Ovan till höger:
Beata Persson, Ammarnäs, enda 
barnet till Malin och Per Pers
son.

Till vänster:
Måns och Sara Sjulsson, 
Kraddsele. Måns Sjulsson hål
ler ett björnspjut i handen, det 
är den övre änden med horn- 
skoveln som syns. Robert Lund
gren har denna gång använt sin 
fond utomhus -d e t syns på gräs
stråna som sticker upp i bildens 
nederkant.
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Ovan till vänster:
Einar Djärf och Andreas Vilks, 
den sistnämnde frän Vilhelmina, 
porträtterade på trappan till 
Ammarnäs kyrka. Bilden togs i 
samband med att Vilks var på 
besök för att propagera för bil
dandet av en lappförening.

Ovan till höger:
Fr. v. Anna Oskarsson, f. An
dersson, Björkbacken, tillsam
mans med systrarna Kristina och 
Anna Johansson, Stigo, Arje
plog.

Till höger:
Bröllopsbild. Bet äkta paret heter 
Ludvig och Kristina Grahn. 
Dragspelaren heter Gotthard 
Hjukström och var från Sorsele.
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Bilden är tagen mot baksidan 
av Brita-Maja Jonssons hus i 
Ammarnäs. Bröllopssällskapet 
från bilden nedan har samlats 
för ännu en bild.

Från Jon Månssons och Helena Bergemans bröllop. Övre raden från vänster; Jonas Bergeman, Nils Johansson, bror till systrarna på 
bilden sidan 165, sekreterare i Sorsele lappförening, Johan, Britt-Sofi och Hanna Bergeman, syskon, Viktoria Jonsson samt Anders 
Högberg. Främre raden från vänster; Britta Bergeman, Jon Månsson, Brita-Maja, syster till Anders Jonsson samt Sivert Persson 
Brudgummen är son till Måns och Sara Sjulsson, se bilden på sidan 164.
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Robert Lundgrens hustru Kristina, 1882-1941, tillsammans med Helena Månsson, bruden från bilderna på 
föregående sida.
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I Lappland 1868 och 1871
Reseberättelse av Gustaf von Diiben

G ustaf och Lotten von Dubens välkända bok »Om Lappland  
och lapparne« utkom 1873. Mer är 100 år därefter kan var 
och en få ta del av vad G ustaf och Lotten upplevde under de 
lapplandsresor som ligger till gru nd för boken. Gustafs 
handskrivna reseberättelser från 1868 och 1871 påträffades  
för ett p a r  år sedan i ett arkiv och har nu i illustrerat och 
kom m enterat skick u tgivits av Västerbottens läns hem 
bygdsförbund.

Boken »I L applan d 1868 och 1871« kostar 60 kronor och 
kan beställas från Västerbottens museum, 902 34 Umeå, tel 
090 /11  8 6 3 5  eller Skellefteå museum, 931 00 Skellefteå, tel 
0 910 /588  60.

Foto: Lotten von Duben.
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