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Under årtiondena efter 1900 publicerades det en mängd texter om Lappland i Sverige. 
Lappland var ett tema i skönlitteratur, reseskildringar samt fågelböcker som Min vän 
Fjällpiparen av Bengt Berg. Vetenskapliga rapporter för en liten krets av expeditionsbenägna 
forskare ersattes av texter för en bred allmänhet. Hänger detta ihop med att Malmbanan år 
1902 stod färdig? Den transporterade inte enbart järnmalm till Narvik, man transporterade 
också mängder av friluftsintresserade turister in i tidigare otillgängliga fjällområden, där de 
smidigt kunde bo på den nyöppnade (1903) Abisko Turiststation. Turisterna lockades av 
texter och bilder och de skrev själva. Hur tänkte man om Lappland? Var det ett exotiskt 
Shangri-la? Var det ett terra nullius? 

Turister rörde sig mot Lappland, texter rörde sig från Lappland, och många turister var 
kvinnor. De konstnärinnor som tidigare varit i Paris åkte nu till Lappland, exempelvis Emilie 
Demant Hatt från Köpenhamn som senare skrev en bok om samerna. Turisterna efterfrågade 
begärligt texter om Lappland, men om man vill analysera hur temat Lappland skildras går det 
inte att begränsa sig till skönlitteratur. Även facklitteratur om natur, däggdjur och fåglar måste 
räknas in, samt reseskildringar, brev och bildkonst. Facklitteratur anses förmedla sanningen, 
men hur såg sanningen om Lappland ut exempelvis år 1907, och vem skrev den? 
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Är detta en text som har något som helst med litteratur att göra? Bilden visar tidtabellen för 

”N:r 22 Snälltåg”, det vi oftast kallar malmbanan, från Gällivare upp till Riksgränsen 
sommaren 1907. Det är en sommar och ett årtal som är centralt i denna presentation av ett 
pågående projekt.1  Tittar man noga ser man att det redan finns en station som heter Abisko 
Turisthotell, det var Svenska Turistföreningen som direkt när kommunikationer fanns, 
öppnade föregångaren till Abisko Turiststation. 

Denna text, en tidtabell, finns på något vis med i bakgrunden för ett ökande antal texter 
med Lapplandstema som utkom strax efter år 1900. Förändrades typen av texter när området 
plötsligt blev tillgängligt för helt vanliga turister? Kan en tidtabell konkretisera varför 
Lappland blir ett vanligt tema i skönlitteratur och andra texter för en intresserad allmänhet? 
Vad var det för bild av Lappland som förmedlades? Det är frågor som jag håller på att 
undersöka i ett nyligen påbörjat projekt.2 

Banan byggdes inte alls för turisternas skull, utan för att det lönade sig att frakta ut 
järnmalm till hamnen i Narvik. Men fokus kommer här att ligga på hur turisterna, som 
fraktades på samma bana in i området, som en bieffekt av ett industrialiseringsprojekt, kom 
att framhäva andra rikedomar i Lappland än järnmalmen, som natur och kultur. Turisttexterna 
kom också så småningom att diskutera de intressekonflikter som uppstod. 

Järnmalmen rörde sig norrut till hamnen i Narvik, turisternas texter rörde sig söderut till en 
intresserad allmänhet. Att det fanns en intresserad allmänhet hade flera orsaker. Malmbanan 

1  Tidtabellen: Utg av Statens Järnvägar, Luleå 1907 
2  I projektet ingår teoretiska överväganden om texturval i förhållande till New Historicism, samt en diskussion 

om populärt skrivna naturvetenskapliga texter som ”berättelser”. I min artikel ”Fjällpiparen: vid fiktionens 
yttersta gräns”, Prosopopeia, Universitetet i Bergen, maj 2013, används Hillevi Ganetz´ Naturlikt: 
människor, djur och växter i SVT:s naturmagasin, Möklinta 2012, i en diskussion om Bengt Bergs storsäljare 
Min vän fjällpiparen, Stockholm 1917, som dels en berättelse med skönlitterära drag, dels som 
Lapplandslitteratur. 
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byggdes under en period då intresset för friluftsliv ökade starkt, scoutrörelsen startades och 
Svenska Turistföreningen, som bildades efter norsk modell, byggde stugor och fjällstationer 
som underlättade vandringsturer under precis den här perioden. Tåget gjorde då Lappland och 
Norrbotten tillgängligt för turister, inte bara för starka män som på fysiskt ansträngande 
expeditioner tog sig ut i en farlig, ociviliserad och okänd vildmark. Syftet med tidigare tiders 
expeditioner var ofta rent vetenskapligt och gav som resultat vetenskapliga texter. Syftet med 
turisternas resor var ett helt annat: avkoppling, rekreation, akvarellmålning, och att uppleva 
lagom strapatsrika äventyr. 

Men hur otillgängligt var Lappland och Norrbotten egentligen? På samtida turistkartor 
finns det precis som i dag olika symboler för sevärdheter, men man ser också tydligt att det 
inte finns vägar som i dag. Malmbanan trafikerade under långa sträckor ödsliga områden utan 
vägar – men kartorna är också exempel på hur turisternas behov av information gjorde att det 
togs fram texter om Lappland som exempelvis kartor.3 En intressant detalj är att det på en 
karta som såldes så sent som 1917 fortfarande är Sulitelma som är markerad, inte Kebnekaise. 
Kartan kom alltså till under den period då man fortfarande trodde att Sulitelma var Sveriges 
högsta topp. 

Andra texter där Lappland blev ett populärt motiv var barnböcker, romaner, 
reseskildringar, reseguider och fågel och djurböcker. Och alla dessa texter är lika intressanta 
när det gäller att undersöka hur temat ”Lappland” diskuteras, populärvetenskapliga texter och 
reseskildringar är i detta sammanhang lite extra intressanta, de ger ofta ett intryck av att de 
förmedlar ”sanningen”. Självklart fanns det även rent vetenskapliga texter som inte skrevs för 
turister och som även fortsättningsvis skrevs för en liten krets av intresserade forskare. 

Ett exempel på denna typ av författare var Axel Hamberg, som i slutet av 1800-talet 
började utforska Sarek. Hamberg skrev under en lång period många vetenskapliga rapporter 
(ofta på tyska) om sina upptäckter. Under den gemensamma huvudtiteln Naturwissen-
schaftliche Untersuchungen der Sarekgebirge utkom det en rad skrifter som exempelvis 
Gletcherkunde och Die Eigenschaften der Schneedecke in den lappländischen Gebirgen som 
båda utkom år 1907. Parallellt med texter för allmänheten skrevs det således texter i en helt 
annan tradition: Hamberg hade behov av samer som arbetskraft, och bergstoppar för sin 
statistik.  Men han ger inga tips om vackra utsikter och promenader och intresserar sig inte 
särskilt mycket för samisk kultur. Först i sin bok Sarekfjällen: vägledning för färder i 
högfjällen mellan Lule älvs källarmar från 1922 ger han efter för Svenska turistföreningens 
önskemål och skriver (motvilligt, anar man) en bok för turister om ett område som fram till 
dess ”endast obetydligt berörts av turistlivet”.4 I boken betonar han att detta område 
egentligen inte alls lämpar sig för turister, men vill man absolut dit måste man räkna med 
”stränga strapatser och diverse personliga obehag”, och man får absolut inte pilla på de 
vetenskapliga mätinstrument Hamberg har placerat ut här och var!5  

Men hur såg förespråkarna för byggandet av malmbanan på Lappland? I en av de rapporter 
som skrevs innan man började bygga Malmbanan fokuserar man på att det finns ofantliga 
rikedomar att forsla ut ur det helt obebyggda området. Projektet beskrivs som att det endast 
medför fördelar, och på slutet kommenteras banans betydelse för turismen med en enda 
mening:  

 

3  Exempel på karta: C. E. Dahlman, Ny och fullständig Järnvägs- och Reskarta öfver Sverige. Sveriges 
Kommunikationer. 1891-1916, Ny och öfversedd upplaga 1917. 

4  Axel Hamberg, Sarekfjällen: vägledning för färder i högfjällen mellan Lule älvs källarmar, Svenska 
turistföreningens resehandböcker xxvii, Stockholm 1922, s. III. 

5  Ibid. s. 7-8  
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Att banan slutligen blir en omtyckt turistled är säkert.6  

I en senare text från 1917, när byggandet var klart, beskrivs hur Malmbanan också haft en 
kulturell betydelse, den har ökat ”det svenska blodets tillförsel till en domnad lem av riket och 
ett isolerat folk.”7 Malmbanans stora kulturella betydelse har varit att svenska språket har 
stärkt sin position längs sträckan, folket är inte längre ”fattigt och efterblivet” och 
finsktalande.8 I samma text nämns turistströmmen norrut. Man hade från början räknat med 
ett tåg om dagen, men redan år 1914 fanns det passagerarunderlag för hela sju avgångar varje 
dag. 

Den sanning om Lappland som förmedlas i texter för olika typer av specialister är alltså att 
detta är en obebodd vildmark full av rikedomar som bara väntar på att utnyttjas. Och där det 
finns en befolkning är det människor som behöver civiliseras och kultiveras – järnvägsprojekt 
och industrialisering medför enbart fördelar. I skönlitterära texter kompliceras bilden en del, 
just år 1907 utkom Selma Lagerlöfs Nils Holgersson. Där finns det faktiskt också ett avsnitt 
om malmbanan och hur man alldeles nyligen har börjat utvinna stora mängder järnmalm.  

Det var den väldigaste rörelse överallt, och det ena malmtåget efter det andra 
avsändes från stationen. Men runt omkring låg den stora vildmarken, där ingen 
åker plöjdes och inga hus timrades, där det inte fanns annat än lappar, som drevo 
omkring med sina renar.9  

Hos Lagerlöf kompletteras alltså industrin med vildmark, vacker natur, och en samisk 
befolkning. Det finns också i boken ett långt avsnitt om en av huvudpersonernas möte med 
den samiska livsstilen – som skildras väldigt positivt. Det annorlunda är intressant. 

Det är självklart att man i en bok som ska skildra hela Sveriges geografi och historia också 
har med Lappland, men Nils Holgersson kan också ses som en del av vågen av 
Lapplandslitteratur och ett växande intresse för hur de spännande samerna levde. På precis 
samma sätt spelar samerna en viss roll i den populära barnboken Barnen ifrån Frostmofjällen 
(Laura Fitinghoff) som också utkom år 1907.  

Men allmänhetens intresse för samisk kultur kom också att betyda ett intresse för hur deras 
traditionella livsstil påverkades av industrialiseringen på gott och ont. 

En turist som var mycket intresserad av samisk kultur och åkte till Lappland just sommaren 
1907 var Emilie Demant Hatt, en dansk kvinna som denna sommar inledde ett stort äventyr: 
att bo och flytta med renskötande samer vid Abisko och senare Karesuando, under ett helt år. 
Hon hade redan varit i Lappland med sin syster sommaren 1904, då hon på tåget 
(Malmbanan) träffade en same vid namn Johan Turi. Då kunde de inte prata tillsammans, men 
kontakt uppstod och med hjälp av en tolk lyckades Emilie framföra sitt önskemål om att få bo 
med en samefamilj. Och Turi förmedlade att hans största önskan var att skriva en bok. De 
avtalade då att hjälpa varandra: hon fick hjälp att få bo ett år med en samisk familj, han skulle 
få hjälp av henne att skriva en bok om samernas liv. 

Emilie åkte sedan tillbaka till Köpenhamn där hon satte igång att studera samiska språket 
vid universitetet, och sedan återvände hon som sagt sommaren 1907. Efter året hos samerna 
uppfyllde hon sin del av avtalet och hjälpte honom att skriva boken som utkom år 1910: 
Muitalus sámiid birra. Det var den första boken någonsin som skrevs på det samiska språket. 
Den gavs ut tillsammans med Emilie Demant Hatts danska översättning. Först sju år senare 
översattes boken till svenska. Hon beskrev själv deras samarbete såhär:  

 

6  Th Nordström, Jervägsanläggningen Gellivare – Riksgränsen, Stockholm 1898, s. 20. 
7  Albert Carlgren, En lifsfråga för vår Finnbygd, Stockholm 1917, s. 5. 
8  Ibid, s. 13-14. 
9  Selma Lagerlöf, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, II, Stockholm 1907, s. 340. 
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Vort senere Venskab og Samarbejde fik lige stor Værdi for os begge.. [---] Vore 
Ønsker og Interesser supplerede hinanden. Vort Møde var som et tilrettelagt Baal, 
der kun skulde tændes, og vi tændte det.10 

Malmbanan och turismen bidrog alltså till att ett manuskript blev till och att en 
epokgörande bok trycktes. Emilie Demant Hatt har länge varit känd och uppskattat just för sin 
roll vid tillkomsten av Turis bok, men på senare år har man börjat intressera sig även för 
hennes egna böcker, och hon har också uppmärksammats som konstnär. Den reseskildring 
Emilie själv skrev om sin vistelse i Lappland utkom år 1912, och heter Med Lapperne i 
Højfjeldet och är väldigt spännande, speciellt därför att hon som kvinna kom nära 
förlossningar, barnskötsel, sömnad och funderingar kring kvinnolivet, vilket var en helt ny 
aspekt. Men hennes text, som egentligen förmedlar samma entusiasm och positiva inställning 
till samisk kultur som Selma Lagerlöf, förmedlar också något annat, en oro för hur samisk 
levnadssätt håller på att förändras på grund av turismen, och en oro för hur industrialiseringen 
och jordbruket hotar rennäringen, Hon skriver alltså om en intressekonflikt mellan rennäring, 
skogsbruk och jordbruk som fortfarande är aktuell. Samtidigt menar hon att det inte är bra att 
samebarnen ska flytta hemifrån för att gå i skolan. De lär sig då att tänka som bönder och 
fastboende och är inte så pigga på det hårda arbetet med renarna. Man ska helst fortsätta leva 
som man alltid har gjort, inte bli för moderna. 

Den sanning Demant Hatts bok förmedlar är således att Lappland visst inte är obebott, det 
finns redan människor och industrialiseringen och turismen medför problem för dessa 
människor. Deras kultur och traditionella livsstil hotas av försvenskning, vilket inte är bra. 

En annan som så småningom skrev in en tendens, men åt naturskyddshållet, var zoologen 
Sven Ekman som senare blev professor i Uppsala, och som skrev väldigt många 
populärvetenskapliga böcker om Norrlands djur och natur. Boken Norrlands djurvärld utkom 
år 1909, och är en liten smidig bok med mycket bilder som man kan ha med i bakfickan. Det 
mesta av boken är en uppräkning av djur, hur de lever och deras utbredning – från björnar och 
fåglar till fiskar och insekter men det finns också en ny inriktning: nämligen naturskydd och 
behovet av nationalparker. På slutet säger han så här om den naturintresserade människan, 
som vill bevara alla djurarter: 

Därför kan han endast med saknad se den ena efter den andra av urtillståndets 
fåtaliga kvarlevor duka under, och det är hans livliga önskan att också hos andra 
bereda rum för den känslan: vördnad för naturen, för urtillståndet! Skydd åt naturen 
inom vissa områden!11 

Samme Sven Ekman, som reste mycket i Lappland, speciellt runt Abisko, på grund av sin 
forskning, bidrog med bilder till en artikel i Svenska Turistföreningens årsbok 1905, skriven 
av Otto Sjögren, om utflykter runt Abiskostugan. Det är en typisk turistguide med praktiska 
tips för den som inte varit i fjällen förut och som vill veta var de största sevärdheterna finns 
och hur man tar sig dit. Ett huvudspår är att det ska vara bekvämt, man ska kunna uppleva 
fjällen utan onödiga ansträngningar. Och det har nu blivit möjligt tack vare malmbanan: 
Sjögren skriver: 

10  Emilie Demant Hatt, ”Johan Turi og hvordan bogen ’Muitalus samid birra’ kom til”, Fataburen, Nordiska 
museets och Skansens årsbok 1942 s. 97-108, s. 104 

11  Sven Ekman, Norrlands djurvärld, Stockholm 1909, s. 120 
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aflägsnar man sig några steg från banan, är man snart ute i den orörda, poetiska 
vildmarken. [---] Och då kunna ett par veckor där uppe verkligen bli bland de bästa 
minnena i ens lif.12   

En av de rekommenderade utflykterna är att ro över till andra sidan av Torneträsk till 
Pålnoviken, som Sjögren beskriver som ”den läckraste idyllen” och: 

Pålnoviken har en extra attraktionskraft för turisten: där kan man i regeln räkna på 
att träffa ett lappläger. Det finnes öfver hufvud taget få företag, som äro så osäkra 
som att ge sig ut och leta efter lappar.13  

Samerna finns alltså med som turistattraktion, något nytt och spännande, och Sjögren 
beskriver flera andra ställen man kan vandra till där det finns chans att se ett lappläger. 
Sjögren tipsar också om lämpliga kläder: 

[…] använd för all del lämplig beklädnad! Med gula skor och långa kjolar kommer 
man just icke långt i fjälltrakter, allra minst i Lappland. Vill man aflägsna sig tio 
steg från järnvägsbanken, måste man ha lappskor eller vattentäta fjällskor.14 

Och det är något som är värt att framhäva, att denna periods stora intresse för friluftsliv 
gällde båda könen, kvinnor och män, där 1800-talets vetenskapliga expeditioner oftast var en 
manlig verksamhet.  

Sjögren rekommenderar en hel mängd utflykter på lagom avstånd, till vackra vattenfall och 
fina blommor, men framför allt får man inte missa att vandra till Somaslaki, som framhävs 
som ett mycket vackert berg, ”Somaslakis bländhvita kägla höra till det finaste, Sverige har 
att uppvisa”, och turen upp på toppen är så vacker att: 

En sommar vid Torneträsk bör krönas och afslutas med denna exkursionernas 
exkursion till den charmantaste af Abiskoalpernas snötoppar.15 

Sjögrens artikel illustreras av många foton, just bilden ”På Somaslakis snöfält” (s. 230) har 
ovannämnda Sven Ekman som fotograf. 

Tog turisterna till sig informationen? Går det att undersöka om fjällturisterna följde råden 
om de olika sevärdheterna? Ja, en av de som åkte hit upp med malmbanan var Sven Ekmans 
syster Elsa, som tog med sin syster Svea och sin väninna Signe Hammarsten upp till Lappland 
just sommaren 1907. Dessa tre unga kvinnor var mycket friluftsintresserade, Signe blev 
senare en av grundarna av den svenska flickscoutkåren, och de hade stor reslust. De var också 
konstnärer och reste till både Paris och London – men de reste alltså också till Lappland. Där 
målade Elsa en tavla som har titeln ”Somaslakis snöslutttningar”. Dessa tre följde alltså noga 
de anvisningar som fanns i artikeln.  

Och Elsa och hennes väninnor är själva med på bilden: tre figurer, mycket små. För dessa 
tre var det vildmarken och de vackra vyerna som lockade, och tavlan förmedlar en fin känsla 
av hur liten man känner sig i den mäktiga naturen.  

Genom att se på olika typer av texter blir det tydligt att det mycket tidigt fanns 
intressekonflikter: 

12  Otto Sjögren, ”Abisko och utflykterna från Abiskostugan”, Svenska Turistföreningens Årsskrift, 1905, s. 203-
235, citatet s. 206 

13  Ibid. s. 219 
14  Ibid. s. 209 
15  Ibid. s. 230. För den som undrar om man fortfarande kan vandra till Somaslaki: fjället verkar på moderna 

kartor heta Siellatjåkko. 
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Det fanns ekonomiska värden att ta vara på men det fanns också från turisternas sida 
beundran inför vacker natur och orörd vildmark och ett nyfiket intresse för samisk kultur. 
Industrialiseringen och malmfälten representerade och uppskattade ekonomiska värden, men 
turisterna var intresserade av helt andra värden och kom till andra insikter: den lappländska 
vildmarken är inte obebodd, och den är en speciell och känslig miljö, som borde bevaras. Och 
hos Emilie Demant Hatt ser man en början till en diskussion om hur turisterna själva påverkar 
miljön.  
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