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Bo Sommarström

Ernst Manker
1893-1972

Åren 1939 till 1961, det vill säga halva 
sitt forskarliv, tjänstgjorde Ernst 
Manker vid Nordiska museet som fö
reståndare för Lapska avdelningen. 
Under 14 år dessförinnan hade han 
grundligt meriterat sig för att bli ut
sedd till förste innehavare av denna 
tjänst, vars inrättande föregicks av en 
rätt uppmärksammad diskussion om 
den skulle förläggas till Nordiska mu
seet eller till Etnografiska Museet. 
Själv ansåg Manker, att sameforsk- 
ningen borde ske inom ramen för 
nordisk etnologi, då samekulturen i 
väsentlig grad utgjorde en del av den 
nordiska kulturtraditionen. Hans åsikt 
hade tyngd, då han var etnograf och 
sedan 1926 utfört sina fältforskningar 
bland samerna som representant för 
Etnografiska Museet. Han hade där
till erfarenhet av att sammankopp
lingen med utomeuropeiska folk som 
negrer, indianer och söderhavsfolk av 
många samer upplevdes som degrade
rande, som om samerna också var 
»exotiska» i stället för »vanliga» män
niskor. I våra dagar kan det vara 
svårt att riktigt fatta allvaret i den 
förr förhärskande nedlåtenheten, ef
tersom man numera uttrycker sig 
ganska välartat om samerna, och des
sa fått en stark känsla av samhörighet 
med andra minoritetsfolk världen 
över. Det ekonomiska trycket i form 
av expropriationer och andra över-
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grepp från storsamhället fortsätter vis
serligen men är numera svårare att 
genomföra på grund av att samerna 
blivit bättre organiserade. Ernst blan
ker hör till dem som hårdast arbetat 
för att öka respekten för samerna 
som minoritetsfolk, och han har där
vid begagnat sig av både vetenskap
liga fakta och konstnärliga uttrycks
medel. En av samernas ledare skrev 
1933 i Samefolkets Egen Tidning att 
Manker dokumenterat sig som en 
samvetsgrann »upptäckare» av intres
santa och förbisedda sidor i samernas 
liv och att han var »mannen med det 
vakna, sanningsälskande intellektet 
och det varma, sympatiska hjärtat».

Med Nordiska museets resurser som 
grund kunde Manker börja genom
föra en ovanligt allsidig inventering 
av samekulturen i Sverige. Först or
ganiserade han föremålssamlingen, 
som han i viktiga avseenden komplet
terade genom depositioner från andra 
museer. Likaså byggde han från bör
jan upp ett särskilt lapskt arkiv ge
nom utbrytning av material från Nor
diska museets allmänna arkiv. Nu ha
de han utgångsmaterialet väl samlat 
för såväl information som planering 
av kompletterande forskningar och in
samlingar. År 1943 kunde han så änt
ligen ta itu med huvuduppgiften, den 
att skaffa fram en praktisk översikt 
över de förhållanden hos de svenska

fjäll- och skogssamerna, som var av 
betydelse för kulturjämförelser. I ett 
nät byggt på de renskötselsamverkan- 
de familjegrupperna, »sitorna», infån
gades 1943-1947 stora och små upp
gifter om aktuella och forna former 
för ekonomi och samhällsliv. Resulta
ten redovisades framförallt i två stora 
monografier i Nordiska museets ve
tenskapliga serie Acta Lapponica: 
»The Nomadism of the Swedish 
Mountain Lapps» (Vol. 7, 1953) och 
»Skogslapparna i Sverige» (Vol. 18, 
1968). En kort sammanfattning av re
sultaten från övriga lappmarksinven- 
teringar under Ernst Mankers led
ning återfinns i Fataburen 1965. Ett 
begrepp om Mankers enorma pro
duktion som vetenskaplig och skön
litterär författare ges av den förteck
ning över »Ernst Mankers tryckta 
skrifter 1925-1963», som museet pub
licerade 1964.

Arbetskraften förblev obruten efter 
pensioneringen. Förutom lapska äm
nen behandlade han alltmer kulturen 
på Tjörn, fädernas ö, där han själv 
var född. Redan som ung bonde 
hade han publicerat många artiklar 
om framförallt praktiska jordbrukar- 
problem. Hans liv hade en spännvidd 
mellan det praktiska och det teore
tiska, som han medvetet utnyttjade i 
sitt skrivarbete så, att det blev bruk- 
bart och skönt på samma gång.
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