Kystsamisk i et forskningshistorisk perspektiv

Vertskapet er her representert med
Ard-Eirik Hermansen, leder Spansdalens historielag og
Elin Myhre, leder Troms historielag.

Et 30-talls personer var møtt opp til åpninga på fredag.

Varaordfører Svein Sæther hilste fra Lavangen kommune.

Elisabeth Nutti orienterte om samekoftene som var utstilt på seminaret. Lengst til venstre er kofta til
hennes mann, Jonny Nutti.

De to koftene på utstillingskroppene, er lånt fra museum.

Jonny Nutti hadde kofta på seg da han foreleste om språklige trekk ved sjøsamisk dialekt. Den
sjøsamiske dialekten tilhører det nordsamiske språket, sammen med Finnmarksamisk og
Tornesamisk. Den sjøsamiske dialekten snakkes i dag langs kysten av Kvænangen og nordover. Det er
helst eldre folk som snakker sjøsamisk. I vårt område prates det mest tornesamisk. Det er lite trolig at
sjøsamene har skiftet språk, for da ville en funnet flere trekk av det sjøsamiske språket i dagens
tornesamiske. Det er nok vandringa fra Sverige til kysten som gjør at her prates det tornesamisk.
Det sjøsamiske språket må ha stått svakt i Astafjorden da den store bølgen av innlandssamer slo seg
ned i området på 1800-tallet. Nutti lovet å skrive ut foredraget sitt.

«Gii lea sápmelaš» innledet Odd Mathis Hætta med da han stilte spørsmål med
hvem som kan kalle seg same. Skal det være kultur, politikk, identitet, etnisitet, slektskap,
erverv eller geografisk tilhørighet som skal avgjøre om en er same. Det er et stort gap mellom
Sameloven og ILO-konvensjonen i spørsmålet om hvem som er same.

Hætta hevdet at kreolisering, som han definerte som integrering, er å foretrekke fremfor
assimilering. Ved kreolisering oppnås en blanding av kulturformer og språk. Ved assimilering
utslettes den opprinnelige kulturen og språket.

På slutten av dagen fikk vi en informasjon om pågående forskning på området. Spesielt ble
forskningsprogrammet «Creating the New North: Manifestations of central power in the
North AD 500 -1800» som er ledet fra Universitetet i Tromsø. Det var Lars Ivar Hansen og
Dikka Storm som kom med denne informasjonen.

Til Festmiddagen om kvelden stilte Spansdalen Grendelag opp med kongemeny, dvs samme meny
som kong Harald og dronning Sonja fikk da de gjestet Grendehuset 8.juni i 2011.

Her var både svart og kvit klubb med potet og saltkjøtt.

Maten smakte nydelig. Oddlaug Lakseid fra Målselv historielag, viser frem festmaten.

Lørdagen startet presis kl. 09.30 med Ragnhild Enoksen som fortalte om Sjøsamiske drakttradisjoner.

Vi fikk høre om de funn av kofter som var gjort i eldre tider. De eldste bildene er i svart og hvitt.
Derfor viser de ikke fargebruken. Det er få gamle kofter som er bevart. Det ikke tyskerne klarte å
brenne på slutten av 2.verdenskrig, har mange sjøl klart. Dette skyldes både den aktive
fornorskingspolitikken som har vært ført, men også samiske skikker kan ha ødelagt koftene. Når noen
gikk bort, var det skikk og bruk å vaske ut etter de døde. Alt personlig ble gjerne brent og slik som
kofta ble sett på som et personlig plagg. En var og usikker på om individuelle preg på kofta kunne
komme av eierne eller syerne.
Egentlig var det Gry Fors som skulle holde denne forelesninga, men pga at hun var forhindret, hadde
Ragnhild Enoksen steppet inn på kort varsel. Hun kunne også vise trekk med sin egen samedrakt.

Lars Ivar Hansen foreleste om samer i Sør-Troms fra tidlig middelalder til tidlig 1700-tall.

Vikingtidas høvdinger lot samene være i fred på innlandet. Inne i fjordene finner en Laberg, en form
for omlasting og lokalt handelsted og marked for varebytte mellom vikingene og samene.
I eldre skrifter kan en lese «Historia Nervegiae» fra slutten av 1100-tallet at landet her nord var delt i
tre langstrakte soner; det var kystfiskerne, det var jordbruk og den innerste sonen som var full av
skoger, der bodde samene. I Hålogaland bodde samene sammen med innbyggerne. Altså var det
bare de kristne som ble regnet som innbyggere, men at samene også var helt ut mot kysten.
Hansen gikk gjennom forskjellige funn for å kunne danne seg et bilde av bosetting og levesett før i
tiden, både arkeologiske, litterære og kirkelige funn. Navnetradisjoner viser stor likhet mellom
nordmenn og samer. Det vi ikke veit er hva samene brukte seg i mellom. Vi veit bare hva de skrev seg
inn hos myndighetene. Det kan fort være påvirket av press. Finneodel var godkjent frem til 1661 da
den ble opphevet i Sør-Troms, litt senere i Nordland. Dermed ble det kanskje viktig å bære norske
navn. Det er på denne tida antall norske bruk vokser kraftig og samiske bruk går tilsvarende tilbake.
Årsaken kan være fortrenging, men kanskje mer sannsynlig at odelsamer nå fremstår som nordmenn.
Folketellinga virker heller ikke helt pålitelig. Det kan virke som at enkelte blir oppført med yrke i
stedet for etnisitet. Eksempel ser vi i folketellinga for 1701 at samer er oppført som jektebyggere
mens barna er ført opp som «find».

Dikka Storm, Universitetet i Tromsø, holdt den siste forelesninga om Statsmakt og lokalkunnskap.

Her fikk vi innsyn i undersøkelsen om misjon og grenser i Sør-Troms. Hun viste til Thomas von
Westen som misjonerte på 1700-tallet i Senjen- området. Han arbeidet spesielt opp mot den samiske
befolkningen i distriktet. Etter ham fulgte Johan Lorentz Burchard som reiste til samene i Trondenes
prestegjeld og noen turer til fastlandet.
Ved konsolidering av statene i nord ble det gjennomført grenseundersøkelser i perioden 1742 til
1745 av Peter Schnitler. Lappecodicillen kom i 1751 etter disse undersøkelsene og ble en del av
traktaten mellom kongerikene Danmark-Norge og Sverige og Finland på den skandinaviske halvøy.

Et 40-talls personer hadde møtt opp på lørdagen. Mange deltok i diskusjonen etter foredragene.

Lars Ivar Hansen, Odd Matis Hætta, Ragnhild Enoksen, Jonny Nutti, Dikka Storm og Elisabeth Nutti.

Arbeidsstokken fra Grendelaget arbeidet hele tida for å gi deltagerne mat, kaffe og frukt. I tillegg
holdt de det ryddig på konferansen.

Her ser vi nestleder i Troms historielag, Arnhild Lindholm og kasserer Eilif Nordseth som holder styr
på seminardeltagerne og betalinga. Etter seminaret ble det holdt oppsummeringsmøte der
representanter fra både Troms historielag, Spansdalens historielag og Spansdalens grendehus
oppsummerte arrangementet som vellykket.

Referent: Frode Bygdnes,
sekretær Troms historielag.

