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Elsa Laula Renberg  
vid det första samiska 
lands mötet 1917.
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Elsa Laula 
– en samisk pionjär

Te x t :  J o h a n  C e d e r q v i s t

Elsa Laula Renberg var förgrundsgestalt  
i den samiska rättighetsrörelse som växte fram  
i början av 1900-talet. I sin livslånga kamp för  
samernas rätt till självstyre förringades hon av  

manliga makthavare, men i möten med kvinno-
sakskämpar fann hon bundsförvanter.

N är 1800-talet gick in i sina sista årtionden 
bedrev svenska staten en politik som grad-
vis urholkade samers rätt att bruka mar-
kerna och vattnen i Sápmi. Därmed kunde 

nybyggare, med statens stöd, överta traditionella 
samiska  marker allt längre in i Sápmi. Samtidigt 
började staten styra över samernas liv utifrån en 
tanke om att de var omyndiga att göra det själva.

I den här tiden växte Elsa Laula, senare Elsa 
Laula Renberg, upp. Genom hela sitt liv skulle 
hon strida för samernas rätt till självstyre i Sápmi. 
I sin i dag mest berömda skrift, Inför lif eller död? 
Sanningsord i de Lappska förhållandena, uppma-
nade hon samerna att gå samman för att kräva till-
baka rätten till de land och vatten som svenska 
staten koloniserat.

Med en beryktad förmåga att tala för sin sak blev 
Laula Renberg den drivande kraften bakom att sam-
erna första gången i historien organiserade sig poli-
tiskt, såväl i Sverige som över hela Sápmi. År 1904 
samlade hon samer för att bilda samernas första 
riksorganisation, Lapska Centralförbundet, och år 
1917 tog hon initiativ till att anordna samernas första 

nationsöverskridande politiska möte i Trondheim.
Att försvara en fredligt sinnad minoritet mot kolo-
niala maktövertaganden var sällan sorglöst. När 
Elsa Laula i unga år försökte föra samernas talan 
inför myndigheter kunde hon förvägras att tala för 
att hon, enligt en rasistisk tankefigur med bred 
spridning i majoritetssamhället, som icke renägare 
inte kunde kalla sig same och därmed inte heller 
företräda samerna. I andra fall kunde hon läsa i tid-
ningar att hon som kvinna och same ansågs sakna 
förnuft och vara oförmögen att kontrollera sina 
känslor och därför inte hade rätt att uttala sig i poli-
tiska spörsmål.

D e aggressivaste meningsmotståndarna hade 
det gemensamt att de var män. Men inom 
majoritetssamhällets breda folklager stod inte 

alla på det manliga etablissemangets sida. Genom 
åren kom Elsa Laula Renberg och ledande personer 
i kvinnorättsrörelsen att stödja varandras kamper. 
Därtill fanns det exempel på kvinnor ur nordiska 
majoritetsbefolkningar som aktivt ställde sig vid 
samernas sida i striden om Sápmi.
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Elsa Laula föddes 29 november 1877 och tillbring-
ade sin barndom i Gajokfjäll, Vilhelmina, i de 
södra delarna av Sápmi. Under sin uppväxt bevitt-
nade hon hur samer som förlorade renbetesmarker 
och jaktmarker till nybyggare fick svårt att klara 
försörjningen. Samtidigt hade samer inte rätt att 
bosätta sig eller odla jord.

För Elsa Laulas egen del slutade utvecklingen  
i en tragedi. I hennes barndom tvingade den till-
tagande koloniseringen av samiska marker hennes 
familj att överge sin renskötsel. Familjen försökte 
övergå till att försörja sig genom småbruk för att 
få mat på bordet, men med tiden började nybyg-
gare motsätta sig detta och tog saken till rättegång. 
Dagen  före målet skulle upp i rätten hittades Elsa 
Laulas far drunknad i en sjö, tillsammans med 
hennes åtta åriga bror. Den utdragna konf likten 
slutade med att modern tog sig till kungen för att 
framföra sin sak, och därefter fick familjen rätt att 
bruka marken.

Elsa Laulas uppväxt väckte en glöd inom henne. 
Det koloniala maktövertagandet i Sápmi, samers 
rättslöshet och faderns besynnerliga död gav ut-
tryck för orättvisor som hon skulle viga sitt liv åt 
att bekämpa.

I unga år skulle Elsa Laula märka att samerna inte 
var ensamma om att kämpa emot att bli omyn-
digförklarade av det politiska etablissemanget. 

När hon var 27 år gammal reste hon till Stockholm 
efter att ha beviljats ett stipendium till en barnmor-
skeutbildning av drottning Sofia. Här kom hon, år 
1904, för första gången i kontakt med kvinnosaks-
kämpar. Dessa möten fick Elsa Laulas politiska liv 
att ta fart på allvar. Samma år besökte hon kungen 
för att tala å samerna i hennes hemtrakters vägnar 
och deras behov för rättvisare levnadsvillkor. 

Inför besöket mötte hon kvinnor från Fredrika 
Bremer-förbundet, som gav henne råd om hur hon 
kunde få sin vilja igenom. Förbundskvinnorna som 
mött Elsa Laula blev å sin sida tagna av hennes för-
måga att framföra sin sak, och visade offentligen 
sitt stöd för hennes kamp i med-
lemsbladet Dagny: ”Hennes eget 
lifs bittra erfarenheter ha nog 
också tjänat som förberedelse till 
det värf, som nu hon på grund 
af sina landsmäns val utfört – vi 
skola hoppas till framgång för 
deras  rättvisa sak.”

Kvinnosakskämpar fanns även med i bakgrun-
den i Elsa Laulas arbete med att organisera sam-
erna. År 1905 deltog hon, tillsammans med andra 
samer, i en kurs i organisationslära hos nykterhets-
rörelsen. En av undervisarna var Anna Lindhagen, 
vice ordförande för Landsföreningen för Kvinnans 
Politiska Rösträtt i Stockholm. Samma år bildade 
dessutom Elsa Laulas syster, Maria Laula, den för-
sta samiska kvinnoföreningen i Åsele, efter att ha 

deltagit i en kurs för kvinnors politiska utövande 
hos föreningen Socialt arbete.

Kvinnornas stöd till den samiska saken kom att 
återgäldas. I ett brev till Anna Lindhagen år 1907 
lämnade Elsa Laula en lista med samiska kvinnors 
underteckningar till en nationell namninsamling 
för kvinnors rösträtt. I det medföljande brevet skrev 
Elsa Laula att hennes förfrågan till kvinnorna om 
att skriva under petitionen inte hade krävt någon 
”lång diskution utan enhelligt skrev de sina namn 
på listorna”.

Å r 1907 f lyttade Elsa Laula till Norge. Året 
därpå gifte hon sig med renskötaren Tomas 
Petersen Toven, som hon skulle få sex barn 

med, och tog efternamnet Renberg. Familjen för-
sörjde sig genom renskötsel nära Mosjøen, vid 

Brurskankens fjäll i Nordland.
Vid sidan av arbetet med ren-

skötsel och hushåll fortsatte Elsa 
Laula Renberg sin samepolitiska 
gärning. Hennes tal runt om  
i landet blev, som i Sverige, 
gnistan till en spirande samisk 
rörel se. Lokalt tog hon initiativ till 

att bilda en allmän förening och en kvinnoförening 
för samerna vid Brurskankens fjäll.

Även i Norge uttryckte kvinnor ur majoritetsbe-
folkningen sitt stöd för Laula Renbergs samiska 
kamp. År 1916 kom Laula Renberg i kontakt med 
Ellen Lie, en för tiden sällsynt kvinnlig journalist 
på Dagsposten i Trondheim, som både i sitt arbete 
och privatliv var engagerad i att förbättra villkoren 
för barn och människor med funktionsvariationer.  

»Stödet från kvinnor 
ur majoritetsbefolk-
ningen gav samiska 
kvinnor vind i ryggen»

I den norska 
journalisten 
Ellen Lie fann 
Elsa Laula en 
bundsförvant. 
Här syns de 
med Anna 
Löfwander 
Jarwson  
(sittande).
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Efter mötet med Elsa Laula Renberg, och efter 
att ha rest i Sápmi och beskådat orättvisorna som 
drabbade samerna, ställde hon sig aktivt vid same-
kvinnornas sida i Brurskankens kvinnoförening, 
och i Dagsposten började hon skriva en fast spalt 
om samernas situation.

S tödet från kvinnor ur majoritetsbefolkningen 
gav samiska kvinnor vind i ryggen i deras 
kamp för samerna. År 1917 tog Brurskankens 

samiska kvinnoförening, med Elsa Laula Renberg  
och Ellen Lie i spetsen, initiativ till det första 
nations överskridande samiska politiska mötet som 
hölls den 6 februari i Trondheim. I Laula Renbergs 
inbjudan till mötet lyste hennes tilltro till kvinnor 
som politisk kraft igenom: ”Inte en enda kvinna 
bör saknas i vår förening. Vi tror att när samekvin-
norna sluter sig samman med det stora målet med 
sikte på att göra något för folket, kommer de snart 
att finna medlen varigenom de i sin tur kommer 
att bidra till att uppnå målet.”

Omvänt kunde samekvinnor utgöra en inspira-
tionskälla för kvinnosakskämpar. I den svenska 
kvinnotidskriften Iduns rapport från mötet i Trond-
heim hyllades de samiska kvinnornas insats i att 
anordna och leda mötet, och det samiska folket 
beskrevs  som ett föregångsfolk, där kvinnor och 
män gemensamt engagerade sig i politiska ange-
lägenheter. Landsmötet samlade också f lera kvin-
nor utan samisk bakgrund. En av dem var den 
norska konstnären Astri Aasen, som i målningar 
gestaltade ledande personer i samerörelsen.

Elsa Laula Renberg fortsatte sin samiska kamp 
livet ut, trots bitvis hårda motgångar. De samiska  

kraven på rättvisa, som växte i styrka under  
1900-talets första decennier, fick sällan gehör hos 
politiker. Tvärtom skärpte den svenska staten sitt 
koloniala grepp över Sápmi från mitten av 1910- 
talet och framåt genom att driva igenom en politik  
som med ökad kontroll gav vissa samer rätt att fort-
sätta leva som samer, under ett förmyndigande 
statligt styre, medan andra pressades att helt lämna 
sitt samiska levnadssätt.

D et ökade förtrycket fick en del samer att ut-
trycka tveksamhet kring den politiska 
kampen för samers rättigheter. I den sista 

inter vjun med en åldrande Elsa Laula Renberg den 
13 augusti 1929 gav hon uttryck för en ledsamhet: 
”Vi blev ofta missförstådda av samer som trodde vi 
satte vår egen person före saken (…). Jag blev ofta 
ledsen för det.” 

Ett annat hinder mot samers organisering var 
statsmakters splittring av samer i olika grupper. 
”Jag har också”, sade Elsa Laula Renberg i sin sista 
intervju, ”försökt att organisera samerna till ett 
folk. Men det går inte. De vill leva var för sig i sin 
värld.”

Två år senare dog Elsa Laula Renberg i tuberkulos. 
I eftervärldens Sápmi har hon blivit förevigad som 
den som vigde sitt liv åt att samerna skulle enas 
och göra sin röst hörd. H

Läs mer 

Siri Broch Johansen, Elsa Laula Renberg: Historien 
om samefolkets store Minerva, 2015

1907 samlade 
Elsa Laula 
samiska kvin-
nors under-
teckningar till 
en nationell 
insamling 
för kvinnors 
rösträtt. Hon 
skickade dem 
tillsammans 
med ett brev 
till Anna Lind-
hagen.
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