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Innledning 

Oppgaveteksten legger opp til en tredelt disposisjon av oppgaven: først om 

bakgrunnen for kartleggings- og forskningsarbeidet som gjøres, deretter en 

hoveddel som nevner og beskriver ulike typer kulturminner og til sist en del som 

drøfter betydningen av slike kartlegginger.  

I avsnittet om bakgrunn vil jeg forsøke å gi et bilde av framveksten av de 

samiske og sørsamiske kulturminnemiljøene.  

I hoveddelen om de ulike typene kulturminner vil jeg legge opp en struktur 

basert på de tre stadiene i sørsamisk historie: fangstsamfunn, 

reindriftsnomadisme og ekstensiv reindrift. Denne tredelingen er inspirert av 

Ljungdahl (2003:5-10). Avsnittet om reindriftsdriftsnomadismens tid er det 

største, og har underavsnitt om landskapet og om immaterielle kulturminner.  

I drøftingsdelen ser jeg på rettighetsforholdene for sørsamisk reindrift og 

hvordan samisk selvforståelse kan styrkes av økt kunnskap. Jeg drøfter også kort 

forholdet mellom en moderne samisk livsform og omverdenens forventninger til 

en statisk samisk kulturform.  

Bakgrunnen for kartlegging  

En overordnet bakgrunn for det pågående kartleggings- og forskningsarbeidet er 

framveksten av samebevegelsen i etterkrigstida. (Eidheim 2000; Stordahl 2000). 

Den økende selvbevisstheten i samiske miljøer førte til at man koblet seg til det 

internasjonale arbeidet for urfolks rettigheter. Samtidig oppsto et statlig behov 

for en særskilt samisk politikk; noe som manifesterte seg i Samekomiteen av 

1956 og Stortingsmelding 21 (1962–63) Om kulturelle og økonomiske tiltak av 

særlig interessen for den samisktalende befolkning. Det samepolitiske 

engasjementet toppet seg i saken om Alta-Kautokeino-vassdraget 1979-82. Det 

er antagelig både tilfeldig og et slags mønster i at denne kulminasjonen falt 



noenlunde sammen i tid med ekspansjonen ved Saemien Sijte og framveksten av 

sørsamisk kulturminneregistering. 

Museet Saemien Sijte flyttet inn i nytt museumsbygg i 1980, og hadde fått ansatt 

den første konservatoren, Sverre Fjellheim. Noenlunde samtidig hadde den nye 

kulturminneloven som trådte i kraft i 1979 innført en bestemmelse om at alle 

samiske kulturminner som er mer enn 100 år gamle skal være automatisk fredet.  

Registrering av kulturminner var tema for en artikkel av Fjellheim i det første 

nummeret av museets meldingsblad i 1980, og Fjellheim mente at arbeidet med 

faste kulturminner var en arbeidsoppgave som var naturlig for Saemien Sijte ut 

fra museets firedelte målsetting: øke kunnskap, aktivisere sørsamer, spre 

egenaktivitet og virke samlende på gruppen. (Fjellheim, Jåma & Mjaatvedt 

1987:10) Senere har Fjellheim (Fjellheim & Jåma 1993:6) begrunnet 

kulturminnearbeidet med to målsettinger: dokumentasjon av arealbruk, og som 

identitetsskapende.  

I denne etableringsfasen engasjerte Saemien Sijte seg også med krav om 

reindriftsfaglige konsekvensutredninger ved vassdragsutbygging i 

Luru/Sanddøla. (Fjellheim et al 1987:10) Undersøkelsene ble gjort av Leif Pareli 

og Anne Severinsen (1983; 1984), og ble senere fulgt av lignende undersøkelser 

i Vefsna, Øvre Glomma og Meråker.  

Med tilskudd fra Miljøverndepartementet engasjerte Saemien Sijte seg fra 1984 

av i et større prosjekt for registering av sørsamiske kulturminner i hele det 

sørsamiske området. Rapporter fra Færen / Gaasken-Laante reinbeitedistrikt 

(Fjellheim et al 1987) og Luru / Låarten reinbeitedistrikt er publisert (Fjellheim 

& Jåma 1993) er publisert av Saemien Sijte. Et svensk-norsk prosjekt med 

arkeologer og osteologer startet også i 1984. Prosjektet ble kalt «Sørsamiska 

prosjektet» og ble videreført i et nytt prosjekt kalt «Kulturgränser och 

kontaktformer, samer och germaner under järnålder – medeltid» (Ljungdahl 



2003). Begge prosjektene ble oppsummert i boka Möten i gränsland (Zachrisson 

1997). I den første fasen var det grunnleggende spørsmålet «fans det samer i 

hedmark, Härjedalen och Jämtland under vikingatid och medeltid?» (Zachrisson 

1985), og en arbeidshypotese var at «fångstbefolkningen var identisk med 

samernas förfäder» (Zachrissson 1997:46). De to undersøkelsesområdene var øst 

i Hedmark og nordvest i Härjedalen. Det viktigste enkeltområdet man 

undersøkte i denne fasen var Vivallen, hvor man både fant gammetufter og 

graver. Dateringen oppfattes som et bevis på at det har vært en samisk bosetting 

i Härjedalen i perioden 1000-1200. (Zachrisson 1997; Ljungdahl 2003) 

En særlig utfordring innen kartlegging av sørsamisk fortid er at den faglige 

aktiviteten med spesifikke studier av samisk historie og arkeologi er forholdsvis 

ny, og begynte på 1970/1980-tallet. Hansen og Olsen (2010:10-14) peker på at 

de tidligste vitenskapelige beskrivelsene av samenes liv og kultur, dvs fra 1873 

og framover, var etnografisk basert, og «løsrevet fra det system av tid som 

strukturerte de historiske verkene». Flere av disse beskrivelsene presenterte det 

samiske folket og den samiske kulturen som statisk, uten historie og som en 

primitiv kultur. Den «nye» forskningen på samisk historie og samisk arkeologi 

som vokste fram på 1970- og 1980-tallet måtte derfor i mange henseende pløye 

nytt land, og hadde til dels et aktivistisk preg, hvor det måtte gjøres 

grunnleggende studier, hvor tidligere etablert kunnskap måtte utfordres, og hvor 

«bildet av en etnisk homogen nasjonalstat skulle forstyrres» (Hansen og Olsen 

2010:14).  

Kulturminner i tre historiske faser 

 

De samiske samfunnene har gjennomgått tre historiske faser. (Fjellheim 2005) 

Den tidligste fasen var som fangstsamfunn, den ble fulgt av en fase med 

reindriftsnomadisme, preget av intensiv tamreindrift og naturalhusholdning 



basert på reinen. Denne nomadetiden omtales av og til som «gullalderen» - 

særlig for tiden før man fikk arealkonflikter med laedtieh, bondekulturen. 

(Jernsletten 2001:17). I tiden etter innføringen av reinbeitedistrikt har man gått 

over i en ny historisk fase, preget av ekstensiv, kjøttproduserende reindrift.  

Overgangen mellom fasene er ikke entydig datert, og skjedde sannsynligvis ikke 

samtidig i hele det samiske området; sannsynligvis heller ikke i det sørsamiske 

området. Overgangen fra fangstsamfunn til tamreindrift anses som sluttført i det 

sørsamiske området i Norge på 1600-tallet, da det oppsto flere tvister mellom 

samer og bønder nettopp fordi samene drev en intensiv jakt for å avvikle de siste 

villreinflokkene. (Fjellheim 2012) Begynnelsen på et omfattende tamreinhold er 

ikke like lett å datere. Fjellström (1995) peker på at Olaus Magnus’ referanse til 

myse i 1519 må forutsette en innarbeidet og omfattende reinmjølkhusholdning 

for at det kan kokes ost – ettersom myse er et biprodukt av dette. Denne 

referansen er imidlertid ikke entydig sørsamisk. Pollenanalyser ved Mjölkvattnet 

i Njaarke sameby på svensk side tyder imidlertid på at rein ble holdt i kve/trø på 

1100-tallet, sannsynligvis for melkebruk i et visst omfang. (Ljungdahl 2007)  

Både for fangstsamfunnsperioden og reinsdriftsnomadismens tid er det en særlig 

utfordring at praktisk talt alle fysiske uttrykk for den samiske kulturen er 

tilvirket av nedbrytbare materialer som tre, horn, torv, skinn og never.  

I tillegg har det vært sedvane i den samiske kulturen at gjenstander skal vende 

tilbake til naturen, slik at overgangen til dokumentasjon og bevaring innebærer 

et systemskifte i den samiske tenkemåten. (Ljungdahl 2003:11) 

Fangstsamfunn 

For arkeologiske funn kan det noen ganger være vanskelig å avgjøre den etniske 

tilhørigheten. (Stenvik 2007) Herav følger at mange funn automatisk blir tolket 

inn som spor etter majoritetskulturen. Det er gjort noen arbeider som refortolker 



tidligere funn, slik som Lisa Dunfjeld Aagards oppgave «Sørsamiske 

kystområder» (her sitert etter Hermanstrand 2009a) og Jostein Bergstøls 

doktoravhandling «Samer i Østerdalen» (2008b) 

Zachrisson (1997; her sitert etter Stenvik 2007) nevner følgende kriterier som 

kan brukes for å avgjøre om et fornminne er samisk eller norrønt: runde 

bostedstomter, veggdekke av never, rektangulære, fylte ildssteder, innsjøgraver, 

horndepot, horn i graver, neversvøpte graver, kultplasser med runebommer eller 

–hammere, smykker av østlig type, trapesformede anheng og ornamentikk av 

samisk type. Andre typer funn er kokegroper og fangstgraver (Ljungdahl 

2003:5).  

Det er noen metodiske problemer med alle funn av kulturminner, knyttet til 

hvorvidt de kan oppfattes som representative for en større tilstedeværelse, eller 

som tilfeldige streif-forekomster. Funnene ved Aursjøen i Lesja (Bergstøl 

2008a) er datert til omkring 800-tallet, og er entydig tolket som samiske på 

grunn av de rundformede bostedtomtene. For Vivallens del (Zachrisson 1997) er 

det både gravskikken og bostedtomtene som brukes som indikatorer for etnisitet.  

Det er særlig interesse knyttet til den gravtypen som kalles «innsjøgraver», 

«fangstmarksgraver» eller «skogsgraver». Dette er lave, uanselige graver som 

ligger langt unna områder med jobrdbruksbefolkning (Stylegar 2011; Fjellheim 

2012). Tradisjonelt har disse vært tolket som norrøne eller ubestemt, men de blir 

stadig oftere lest inn i en samisk forhistorie.  

Den mest omfattende kulturminnetypen fra fangstperioden er likevel 

fangstgraver, som ofte finnes i større strukturer. Det er kjent tusenvis av slike fra 

sørsamiske områder og andre steder i Sør-Norge, men det er ikke entydig 

hvorvidt de er samiske eller har røtter i bondebefolkningen – som også drev med 

fangst av elg og rein. «Fangstgropene finnes ikke med en etnisk merkelapp, så 

også her bør man ikke dra forhastede slutninger». (Stenvik 2007) 



Flere (som Fjellström 1995) peker på at det må ha eksistert velorganiserte 

samiske økonomiske strukturer i middelalderen som hadde kapasitet til å 

organisere produksjon og handel. Hermanstrand (2009a) lanserer også 

muligheten for at jernvinneanlegg i Midt-Norge kan sees som en spesialisert 

samisk næringsnisje.  

 

Reindriftsnomadisme 

Fjellheim (1995) lister opp en lang rekke kulturminner som kan betraktes som 

karakteristiske for reindriftsnomadismens kulturmiljø: boplasser, mjølkegroper 

(boernh) og andre oppbevaringsgroper, gravplasser, offerplasser, lekeplasser for 

barn, fangst- og jaktanlegg, fiskeanlegg, samleplasser for rein, trekkruter,  

hvileplasser for rein, høstingssteder, muntlig tradisjon og februk. Noen av disse 

typene kulturminner er immatrielle, mens andre er en form for kjent egenskap 

ved landskapet, et forhold som det ikke er mulig å oppdage det uten veiledning. 

Jeg skal komme tilbake til dette nedenfor.  

Kulturminneregistreringene i Gaasken-Laante (Fjellheim et al 1987:22) og 

Låarten (Fjellheim & Jåma 1993:40) viser at «boplasser» er den vanligste 

kulturminnetyper. Det er logisk, i og med at dette er en samlekategori som i seg 

selv omfatter flere andre typer kulturminner som lekeplass, boerne og buvrie. 

(Fjellheim et al. 1987:22). Det er også den type kulturminne som setter sterkest 

preg på landskapet og på brukernes minne.  

Ljungdahl (2007) og Fjellheim (1995) utdyper innholdet i de enkelte typene. To 

kulturminner som er særlig tett knyttet til praksis i tamreinholdet er giedtie 

(reinkve) og boerne (mjølkegrop). Giedtieh ble brukt for å samle reinene, både 

for å melke og for tilsyn. Det ble brukt mye stokker og kvister for å bygge opp 

en kve, men alt dette er materiale som raskt brytes ned og sjelden kan påvises i 



ettertid. Derimot kan giedtieh oppdages i ettertid på grunn av 

vegetasjonsendringene: gjødselen gir grunnlag for rikere vegetasjon. Dette kan 

både observeres direkte i terrenget, og dokumenteres for tidligere tider gjennom 

pollenanalyser av f.eks. myrsjikt. Boernh finnes også i direkte nærhet av 

reinkve, og ble brukt til å lagre mjølkekagger på opptil 25-30 kg (Fjellheim 

1995). Boernh ble anlagt på steder med tørr, frostfri grunn hvor det ble tidlig 

bart om våren. I og med at de måtte ligge nær reinkve og på steder som var lette 

å finne når man skulle hente melka fram igjen på vårvinteren, er disse ofte lagt 

på forutsigbare, gjenkjennelige steder, og er derfor en kulturminnetype som er 

lett å spore opp igjen. 

Tomta etter gammen (gåetie) kan gjenkjennes både på grunnlag av ringen med 

torv og never som markerer ytterveggen, og gjennom ildstedet (aernie), som 

først kan påvises ved vegetasjonsendring og deretter verifiseres med kullag og 

steinsettingen.  

Rundt tamreinholdet var det også utviklet en komplett gjenstandskultur med 

redskaper og utstyr, som ble overflødiggjort og redusert til «kulturarv» da 

melkinga ble avviklet. Fjellheim (2012) nevner naehpie (mjølkekar), gaavtje 

(treboller), «skaahpa (osteformer med utskåret mønster), deajva (osteformer av 

tæger). Redskaper knyttet til kløving og kjøring med rein gikk også ut av bruk i 

løpet av 1900-tallet. Denne typen gjenstandskultur er karakteristiske 

museumsobjekter og et enkelt søk hos digitaltmuseum.no viser at Norsk 

Folkemuseum har flere naehpih og deajvah, men at det ikke er gjort nok for å 

skille mellom «melkeboller» fra samisk og norrøn kontekst i termbruken. 

(Sør)samiske uttrykk ser heller ikke ut til å være brukt systematisk.  

Denne gjenstandskulturen med dens duedtie i tre, bein og skinn utgjør for det 

første et korpus av fysiske kulturminner som kan samles, dokumenteres og 

bevares. For det andre er det også tale om et omfattende sett av tause 

kunnskaper om tilvirkingen og bruken av disse kulturminnene: hvordan 



materialene ble samlet inn, hvordan de ble behandlet og hvordan gjenstandene 

ble brukt. I norsk kulturminnevern og museumsarbeid har tendensen de siste 20-

30 årene gått fra dokumentasjon av objektene til dokumentasjon av de totale 

prosessene. Jeg vet dessverre ikke nok om hvordan dette har foregått innenfor 

samisk kulturminnevern, men regner med at studiene våren 2014 kan føre oss i 

kontakt med problemstillingen.  

 

Kulturlandskapet  

En særskilt form for kulturminner er den kunnskap om landskapet som samene 

har utviklet gjennom generasjoners samliv med reinen. Ljungdahl (2003:10) 

snakker om «dimensioner som inte bär några fysiska spår. Alla platser med 

speciell betydelse för djur och mäniskor, alle naturformationer for fungerat som 

riktmärken, alle gamla namn på fjäll och sjöar.» Sverre Fjellheim har ved flere 

anledninger (Fjellheim 1995, Fjellheim 2012) brukt Mahkalahke / Langen som 

eksempel, og drøfter (1995:70) hva det vil si at et landskap er et «samisk 

kulturlandskap», all den tid den vanlige definisjonen på et kulturlandskap er «det 

menneskeformede eller menneskepåvirkede landskapet». Fjellheim peker videre 

på at det samiske kulturlandskapet er et naturlandskap hvor det «er umulig å 

skille mellom kultur og natur»; det er et naturlandskap hvor reinen fant næring 

og tilsyn gjennom døgnet og året, og det er også et naturlandskap hvor samene 

hentet materialer til trearbeid, høy til sko, og mat gjennom fangst, fiske og 

bærplukking. Alt dette var erfaringsbasert kunnskap som ble tradert i familien 

og i sijten.  

Basis i reindriftens landskapskunnskap var kjennskap til terreng og dets 

vegetasjon, og kunnskap om reins adferd gjennom døgnet og året. Denne 

kunnskapen måtte suppleres med kunnskap om egnede rasteplasser for 

mennesker, med tilgang til le, mat og vann. Deretter måtte den utvides og 



nyanseres med kunnskap om at vær og vegetasjon kunne variere fra år til år, slik 

at det ikke bare var nødvendig å kjenne et grunnrepertoar av de åtte 

årstidslandene (eller «sesongområdene»). Avhengig av klima og kanskje også 

flokkens størrelse var det nødvendig å ha flere bo- og beiteplasser i hvert av 

sesongområdene. Fjellheim (2012) viser at Paul Johnsen og hans familie på 

1890-tallet hadde seks ulike bosteder for vinterlandet (daelvie-laante), hvorav ett 

– ved Fjølburøsta – nevnes som det vanlige.  Til gjengjeld ser det ut som om 

vårlandet (gijre-laante) var det samme fra år til år, ved Hendalen. På veien 

mellom disse stedene fantes det rasteplasser, lagringsplasser (som boernh) og 

andre nødvendige elementer; alt dette utgjør til sammen et kulturlandskap og 

økosystem. Til økosystemet hørte først og fremst stellet av reinen og ly for 

menneskene, men også supplerende kvaliteter som matauk, lek og tilgang til 

materialer.  

Denne strukturen viser både hvor arealkrevende reindriftskulturen er, og hvor 

sårbar den kan være for endringer i sine randsoner: et område som brukes 1-2 

uker hvert 5-10 år kan under gitte forhold være avgjørende for reinflokken i et 

gitt år. Det har etter hvert, særlig med Selbudommen i 2001, oppstått større 

forståelse hvordan et samisk bruksmønster i landskapet er. 

 

Immaterielle kulturminner 

Det kanskje det innerste kulturminnet i den sørsamiske kulturen består av en 

blanding av landskapet selv, brukssporene i landskapet, noen faste kulturminner 

og de menneskelige erfaringene med landskapet. Deler av dette er selvsagt 

beskrevet for de fleste sijth, men antagelig mest på et overordnet nivå. Det vil 

være en interessant oppgave å dokumentere slike komplekse kulturminner med 

et bredt spekter av medier.  



Ytterligere kulturminner i skjæringspunktet mellom det materielle og det 

immatrielle er knyttet til gåetie - gammen; både til byggingen av den og til 

innredning og bruk. (Thomasson 1998). Gåetie er beskrevet som et «hellig rom» 

(Jernsletten 2001:20), som uttrykker forholdet mellom bygningen, stedet, 

familien og den religiøse dimensjonen med gudinnene. I gammen har de enkelte 

familiemedlemmene sine faste plasser, og mat, ved og redskaper har også sin 

plass.  Den plassen gudinnene Madteraahka, Juksaahka, Uksaahka og Saraahka 

hadde i tilknytning til gammens mikrounivers og skikker er antagelig 

forklaringen på at de samiske religiøse forestillingene fremdeles er så levende 

som de er: «Siden boligen i seg selv gjenspeilte trekk ved verdensaltet, kan en se 

det slik at verden ble ‘definert om igjen’ hver gang man etablerte seg på en av de 

faste boplassene i flyttesyklusen.» (Hansen & Olsen 2004:99)  

Til de immaterielle kulturminnene hører også det sørsamiske verdisystemet 

og/eller verdensbildet, slik det er forsøkt formulert av blant andre Jernsletten 

(2001) og Ween (2005). Dette er dels et historisk verdisett tilknyttet til 

gullalderen, og dels et verdisett som fremdeles opprettholdes. Elementene i dette 

er, i følge Ween (2005), tilknytningen til  

 landskapet (eatneme) – som nevnt ovenfor  

 forfedrene og slektshistorien (maadtoeh) – herunder også den historiske 

tilknytningen til landskapet, uttrykt ved arvefjell-konseptet 

 familien og storfamilien (laahkoeh) – og respekten for hver enkelt sin 

rolle og posisjon i strukturen 

 reinen, og det å ha en tilknytning til båatsoe-jieleme – reindriften   

 modergudinnene og forfedreåndene  

 ydmykheten overfor naturkreftene, ferdigheter, egenskaper og 

«reinlykke». Kanskje det vi på norsk ville kalt «skjebnen».  



Jernsletten (2001) nevner ikke alle disse, men nevner i tillegg ferdigheter i, og 

tilknytning til duedtie – det samiske kunsthåndverket. Hun trekker også fram 

betydningen av at man «ved å følge normene for oppførsel i gåetie, bærer […] 

verdiene i kroppen.» 

Arbeidet med å samle inn og dokumentere stedsnavn har mange dimensjoner. I 

lys av Weens (2005) beskrivelse av tilknytning til landskapet som en viktig 

verdi i det sørsamiske verdensbildet, vil det å ta vare på navnene være en viktig 

identitetsfaktor. I den grad stedsnavnene kan tidfestes gjennom kart, skriftlige 

kilder eller gjennom en språkhistorisk analyse (Bergsland 1995), vil de også 

være en viktig kilde for å dokumentere samisk tilstedeværelse i tidligere tider.  

 

Den ekstensive reindriftens tid 

Overgangen fra intensiv til ekstensiv reindrift skjedde i det sørsamiske området 

fra 1901 til 1964 (Fjellheim 1995:77). I og med dette skiftet gikk, som nevnt 

ovenfor, flere typer materiell kultur ut av bruk. Denne overgangen har likevel 

først og fremst blitt kartlagt gjennom historiefaglig studier av skriftlige kilder. 

Overgangen har også noen konsekvenser som innbyr til andre metoder: mange 

tidligere reindriftsområder gikk ut av bruk, og det må finnes derfor fysiske 

kulturminner og samiske stedsnavn på steder hvor det ikke er samisk bosetting 

og reindrift i dag. 

 

Den nye driftsformen førte til en rekke nye bygningstyper innenfor samisk 

kultur og bosetting. Mange reindriftsfamilier fikk en mer helårspermanent 

bosetting, mens mannlige familiemedlemmer pendlet til reinflokken med tilhold 

i nye typer enkle boliger. (Ljungdahl 2003:32). Slike «nye» hytter er delvis 

restaurert som del av de pågående kulturminneprosjektene på svensk side, og de 



er også tatt med i registeringene av kulturminner i Låarte (Fjellheim og Jåma 

1993:90).  

1900-tallet har også gitt samiske institusjoner, som er i ferd med å forme sine 

egne strukturer av kulturminner. Det gjelder organisasjoner, skoler og 

forsamlingshus. På svensk side er forsamlingshus og gammetomter etter 

sommerskole bevart (Ljungdahl 2003), mens man på norsk side har hatt et 

omfattende arbeid med å samle inn både dokumenter og minneintervju fra 

samiske skoler. (Samisk skolehistorie 2003) 

I nyere tid er også fotografi framkommet som en egen kategori kulturminner. 

Samlinger med fotografi fra sørsamisk miljø er dannet ved Saemien Sijte 

(Stenfjell 2001), mens Nils Thomassons fotosamling er bevart ved Jämtlands 

läns museum (Ljungdahl 2003:40) og Lars Larsen Ingulfsvands samling av 

bilder fra Lierne er bevart ved Levanger museum.  

Det er i år også 50 år siden den første snøskuteren ble tatt i bruk i samisk 

reindrift i Rørosdistriktet (Fjellheim 2012), og det er kanskje på tide at også 

denne tidsalderens samiske kulturminner blir samlet inn og forvaltet på museum.  

Her vil man imidlertid støte på motforestillinger om at «det samiske» er en 

statisk og/eller gammel kultur (Gaski 2004); mer om det nedenfor.  

 

Historiens og kulturminnenes betydning 

Kulturminnearbeid har betydning i flere dimensjoner.  

Et gjennomgående trekk i all sørsamisk historieskriving er kampen mot Yngvar 

Nielsens framrykkingsteori. Det har vært avgjørende å kunne dokumentere 

«alders tids bruk», og slik kunne hevde beiterett for samisk reindrift. «Land og 

vann utgjør en helt vesentlig del av den sørsamiske kulturs materielle grunnlag» 



(Magga 2007) Når spørsmålet om beiterett omsider fikk gjennomslag i 

Selbusaken i 2001, skjedde det gjennom en tredelt vurdering fra Høyesteretts 

flertall. Dels ble det lagt vekt på det særegne ved reinens arealbruk, slik at kravet 

til jevnlig bruk ble vurdert på en tilpasset måte; dels ble det lagt vekt på Norges 

forpliktelser overfor samene som urfolk i tråd med ILO-konvensjon 169 om 

urfolks rettigheter; og for det tredje fikk man gjennomslag for en ny forståelse 

av sørsamenes forhistorie. I Sverige har man verken ratifisert denne 

urfolkskonvensjonen eller hatt noen lignende gjennombruddsrettssak som den 

norske Selbusaken. Den siste, begrensende dommen var 

«Sedvanerättsprocessen» for Idre og Härjedalens samebyer 1996-2004. (Labba 

2008) Det er uvisst om dette ville ha blitt annerledes i Sverige dersom ILO-

konvensjonen var ratifisert; den historiske dokumentasjonen av sørsamisk 

forhistorie er langt på vei sammenfallende i begge land. 

Etableringen av et samisk kulturminnefelt ser ut til å ha virket styrkende og 

revitaliserende på den sørsamiske kulturen. Som vist i innledningen (Hansen & 

Olsen 2004:10-14) ble det samiske lenge beskrevet som et stillestående og 

primitivt folk som ikke kunne være subjekt i sin egen historie. Det å eie og 

kjenne sin egen historie regnes som grunnleggende for opplevelsen av å være et 

folk. «Att ha dokumenterat den egna historien har varit et lyft för hela samebyn 

och det är jag stolt över» (Jan Persson i Njaarke sameby; sitert hos Ljungdahl 

2011)  

De siste 30 årenes sørsamiske kulturminnearbeid kan også ha virket endrende på 

historiefaglige paradigmer utenfor det samiske miljøet. Hermanstrand (2009b) 

tar til orde for en ny grunnleggende antagelse om at det alltid har vært en 

sørsamisk kultur til stede i Sør-Norge og de tilgrensende områdene i Sverige. 

Han mener at tidligere hypoteser har vært preget av svak eller uriktig 

metodebruk.  



En utvidet kunnskap om kultur og historie kan fungere som en invitasjon til 

utenverdenen om å oppsøke kulturen og kunnskapen om den. Utvidet 

kulturkunnskap kan danne grunnlag for næringsutvikling, både innenfor reiseliv 

og duedtie.  

I den sørsamiske minoritetens møte med en norsk majoritetskultur finnes det 

noen utfordringer. Vi kan anta at den sørsamiske kulturen ønsker å framstå både 

som moderne og som tradisjonsbevisste. Utenfra kan de likevel bli møtt med 

stigmatiserende forventninger om at de som urfolk skal framstå som 

«tradisjonelle» og «autentiske» (Gaski 2004) på en begrensende måte.  

Den sørsamiske kulturminnekartlegginga plasserer seg midt inne i disse 

dilemmaene mellom krav om statisk autensitet på den ene siden, uavklarte 

beiterettigheter på den andre siden og på den tredje siden behovet for en 

tilpasning av tradisjonelle næringer til en ny tid. Kunnskap om kulturminnene 

gir grunnlag for ny stolthet og tilknytning til en kulturell kontinuitet. Det kan gi 

trygghet for en balansert samfunns- og næringsutvikling.   
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