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Förord: Sápmi i ord och bild
Norden har en lång kropp och en lång historia. Den skandinaviska
halvön är också bred och vidgar sig mot Kolahalvön. I Same ätnam finns
stora ytor och naturtillgångar, järnmalm och frisk luft. Där har genom
seklerna skett möten, både goda och mindre goda. De senare ofta kännetecknade av storsamhällets makt och myndighet, från medeltiden och
framåt. Hur har dessa möten fortsatt och hur fortsätter de i våra dagar?
Det moderna livet har förändrat betingelserna – men ändå inte. Avstånden är stora, ljuset ett annat. Sápmis befolkning är omskriven men därför knappast känd. Hur människor söderifrån närmat sig den samiska
kulturen är egentligen inte heller särskilt bekant. Vår gemensamma historia har hittills saknats. En sådan historia ger utgångspunkter som formulerar frågor för dagen och för framtiden.
Den här boken utgör del 1 av en varierad, mångsidig samling studier
i både ord och bild, skrivna av svenska men också utländska forskare,
varav flera med samiska rötter, hemmahörande i en rad discipliner bland
andra historia, etnologi, religion, språk-, litteratur- och konstvetenskap.
Antologierna inbjuder till en spännande resa i tid och rum, de följer
i spåren efter vad som varit, samtidigt ger de nya utsiktspunkter över
vida vidder och spränger våra gränser. Texterna behandlar allvarliga
och aktuella frågor som rör ett folks rättigheter men berättar också om
utländska besökares förundran inför Sápmis storslagna natur. Jag vågar
påstå att någon motsvarande kollektion inte finns.
Från början är Sápmi i ord och bild en internationell publikation, på
franska och engelska, och föreligger först nu för en skandinavisk läsekrets. Det är på tiden!
Gunnar Broberg
Professor emeritus, idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet
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Le triptyque a été installé dans l’église
de Jokkmokk en 1958. Il raconte
Humanistica
l’histoire du laestadianisme, mouvement religieux dont Lars Levi Laestadius (1800-1861), pasteur luthérien,
écrivain, botaniste et jadis missionnaire
chez les Lapons, fut le leader.
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L’Image du Sápmi III

Couverture
Vårstämning (Printemps à Torne träsk).
Huile sur toile, 40 x 67,5 cm,
par Helmer Osslund (1866-1938).
Photo: Bukowski Auktioner.

Couverture
Leander Engström, Rast vid sjön (Pause sur
le lac), 73 x 103 cm, vers 1917.
Photo : Patric Evinger/Åmells konsthandel.

Lapp-Simon (Abisko). Aquarelle,
gouache, crayon de couleur et charbon,
57 x 69 cm,
par Helmer Osslund (1866-1938).
Photo: Bukowski Auktioner.

Les deux tableaux de la couverture
font partie du triptyque en bois sculpté
de Bror Hjorth (1894-1968). Ces
panneaux de grandes dimensions
(242x271 cm), en peinture à l’huile,
représentent : à gauche La Loi à droite
L’Évangile.
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Kajsa Andersson
Les hommes sont curieux les uns des autres. Et les Sames, si peu
nombreux soient-ils, ne manquent pas de retenir l’attention de leurs
voisins comme celui des peuples plus lointains. Ce livre documentaire compte une variété étonnante de sujets sur les Sames et sur leurs
« amis » les rennes. Il rappelle aux citadins dans leurs villes immenses
et bruyantes que le silence existe encore ainsi que les vastes espaces
déserts. Et comme les hommes sont partout des hommes, les Sames
sont aussi confrontés à des questions politiques, quand ce n’est pas
à la convoitise de leurs voisins. Mais, au-delà de cela, ils ont leurs
poètes, leur folklore, leur artisanat et ils attirent de plus en plus les
touristes désireux de voir une aurore boréale et de vivre des journées
où le soleil ne se couche pas. À tous les futurs voyageurs ou aux lecteurs immobiles, nous souhaitons une bonne lecture afin de découvrir
mentalement des paysages et des hommes hyperboréens.
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L’Image du Sápmi

Hérodote au Ve siècle avant J.C. avait mentionné dans son histoire
l’existence d’un peuple hyperboréen ; Tacite au premier siècle de notre
ère parlait d’un peuple du Grand Nord gouverné par les femmes ! Puis
le silence semblait s’être abattu sur la lointaine Laponie. Ce n’est vraiment qu’à partir du XVIIe siècle que scientifiques, voyageurs, aventuriers... furent pris d’une curiosité intense pour les régions polaires.
Ce livre en porte témoignage. Il rassemble une somme importante
d’études spécifiques sur les Sames ; c’est un documentaire riche et varié sur un peuple aguerri aux longs hivers illuminés par les seules étoiles et la blancheur infinie des champs de neige, tandis que, pendant
un court été glorieux, le soleil refuse de passer sous la ligne d’horizon
pour laisser les bouleaux reverdir, les oiseaux chanter et offrir aux
milliers de rennes une herbe fraîche à brouter.
L’intérêt hyperboréen ne faiblit pas. Vous connaîtrez les mœurs,
Kajsa Andersson a enseigné la
les croyances, l’histoire, la vie politique, les revendications des Sames
langue et la littérature française à
et vous rencontrerez de plus en plus de touristes à l’affût du soleil de
l’université d’Örebro où elle était
minuit ou d’une aurore boréale. Une partie du livre est réservée à des
maître de conférences. Elle est
études sur la péninsule de Kola. Bon voyage.
responsable de la série « L’Image du
Nord chez Stendhal et les Romantiques », Humanistica Oerebroensia. Artes et linguae, publiée entre
2004-2008 et de la série « L’Image
du Sápmi », Humanistica Oerebroensia. Artes et linguae, publiée entre
2009-2013. Son intérêt pour le
Sápmi date de l’époque où elle était
enseignante en littérature et langues
modernes dans les écoles de Kiruna.
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Inledning
När arbetet med Sápmi i ord och bild, del 1, är avslutat återstår att
göra en kort tillbakablick och framför allt att få tacka alla som, på olika
sätt, bidragit till förverkligandet. Varje bok har sin speciella tillkomsthistoria, i synnerhet en antologi där många röster hörs. Sápmi i ord
och bild har skapats i två etapper. Perioden 2009-2013 publicerades tre
internationella antologier, L’Image du Sápmi, på franska och engelska,
vilka blev väl mottagna – till den grad att en svensk version efterfrågades. Något liknande fanns ju inte! Vi inspirerades att fylla detta tomrum. Ett urval av artiklar gjordes från L’Image du Sápmi för redigering
och översättning, senare tillkom ett antal nyskrivna artiklar av särskilt
intresse för skandinaviska läsare. Resultatet redovisas nu i denna bok,
som inom kort, glädjande nog, följs av en avslutande del 2. Den är på väg!
Forskare har ur olika perspektiv gett en bild av samernas historia och
politik, deras språk och traditioner, deras konst, duodji och litteratur.
Del 1 innehåller 35 artiklar, fördelade på följande sektioner: ”Historia
och politik”, ”Lapplandsresenärer”, ”Lapplandsfotografer”, ”Om samerna på Kolahalvön”, ”Språk, tradition och forskning”. En krets av skribenter bildades tvärs genom Sápmi och annorstädes, drivna av samma
sympatier och med intresse för samma problem. Man åtog sig att redigera och ge ny språkdråkt åt sina artiklar; då inte detta var möjligt hade
vi privilegiet att samarbeta med kunniga översättare.
Hjärtligt tack för fina översättarinsatser går till Lill Tove Fredriksen,
Ingar Hellkvist Gadd, Andrea Hynynen, Inger Littberger Caisou-Rousseau, Elisabeth Scheller, Johan Stén, John Weinstock, Marina Wässman.
Vi står också i tacksamhetsskuld till en rad museer, bildarkiv, fotografer, auktionshus som frikostigt låtit oss låna bildmaterial.
Denna bok har kunnat tryckas tack vare ekonomiskt stöd från Konung
Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Kungliga Patriotiska Sällskapet,
Sametinget, Letterstedtska föreningen. Stort tack för generösa bidrag!
Sist men inte minst varmt tack till Gunnar Lyckhage på On Line Förlag som ställt sina eminenta kunskaper i tryckerikonsten till förfogande,
samt för hans aldrig sinande tålamod, noggrannhet och kreativitet.
Våra antologier rör sig över hela Sápmi. Sedan urminnes tider har
samer levt i ett område som sträcker sig över fyra länder: Kolahalvön i
Ryssland, nordligaste Finland, norra Norges kust- och inland och norra
Sveriges inland. Sedan 1986 har ett folk i fyra länder
gemensam flagga i de traditionella samiska färgerna:
flaggans cirkel representerar solen (den röda halvan)
och månen (den blå halvan). Solens och vindens folk
har en officiell symbol: må den stolt och vackert vaja
i vinden!
Stockholm i augusti, 2015.
Kajsa Andersson
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Sápmi i ord och bild del 1 är en samling studier skrivna av forskare, författare och
andra initierade, varav flera med samiska rötter. Sedan urminnes tider har samer
levt i ett område som sträcker sig över fyra länder: Kolahalvön i Ryssland, nordligaste Finland, norra Norges kust- och inland och norra Sveriges inland. Antologin
innehåller rikt illustrerade artiklar som behandlar bland annat historia och politik,
resenärer, fotografer, konst, språk och traditioner. Texterna, som tilldrar sig i hela
Sápmi, dryftar allvarliga och aktuella frågor som rör ett folks rättigheter. Läsaren
får en inblick i en minoritets kamp för sin existens och för sitt levnadssätt mot en
majoritetsbefolknings intressen och syften. Man får följa stigen till ofredade byar
och fjällandskap som brännmärkts av ”den vite mannens fotspår” men bjuds även
på berättelser om människors fascination i möten med samisk kultur och Sápmis
storslagna natur. En annan värld öppnar sig! Hur var det förr? Hur är det idag? Hur
kan framtiden tänkas bli?
Välkommen till Sápmi i ord och bild del 1 – där du, bland fjälltoppar och vida
skogar, ännu kan få höra klangen från en renskälla.

Bruden, Marja Skum, från Ammarnäs och brudgummen, Juhan Aslat Siri, renskötande same från Kautokeino i Norge gifte sig i Ammarnäs kyrka den 8 augusti 2014
– med egen brudnäbb, Risten Alida, 3 år. Att bröllopet skulle hållas i augusti var
det renarna som bestämde. Det var enda stunden på året som Juhan Aslat kunde på
grund av sin flock och i juli är Marjas sameby klar med sin kalvmärkning.
Bröllopsfoton – såväl vid kyrkan, där vännerna bildade häck av renhorn, som vid
den brusande Vindelälven – togs av Paul Hansen.

