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FÖRORD

Den här skriften år ett resultat av en önskan hos Tåssåsens samebys medlemmar om att 
skriva sin historia. Förhoppningen var att skriva en heltäckande historiebok, men vi insåg 
snart att det var mer realistiskt att dela upp boken i flera kortare delar. Syftet med arbetet 
är att sprida kunskap om samebyn och den samiska historien, inte minst bland barn och 
ungdomar. Därför tyckte vi att det var lämpligt att börja med att skriva om traditionell 
kunskapsöver föring, skolgång och barnens förhållanden i den första skriften. 

En »bokgrupp« bestående av Kerstin Lilja, Ann Kristin Solsten, Bengt-Arne Johans-
son och Olof T Johansson från Tåssåsens sameby samt Ewa Ljungdahl har tillsammans 
arbetat med att samla material till boken. Vi har intervjuat gamla och unga, letat i arkiv 
och grävt i gömmorna efter fotografier och annat intressant material. 

Tack till Bergs kommun, Sametingets kulturråd och Undersåkers församling som 
genom finansiella bidrag har gjort det möjligt att ge ut skriften. Vi vill också tacka Birger 
Ekerlid som har läst manus och bidragit med värdefulla åsikter. Tack även till släktföre-
ningen Nils och Lucia Thomasson för generöst användande av Nils Thomassons bilder. 
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Karta över Jämtlands län med viktiga orter som nämns i texten.
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Traditionell kunskapsöverföring

Praktiska kunskaper har barn oftast inte lärt sig i skolan 
eller i en lärobok. Det traditionella sättet att lära har 
varit att se hur de vuxna gjorde och sedan försöka göra 
likadant. Ibland berättade de vuxna hur man skulle göra 
men lika ofta skedde kunskapsöverföringen utan ord. Det 
gäller renskötsel men också en massa andra praktiska 
kunskaper. På samma sätt lärde man sig språket. Ibland 
var det föräldrarna som var läromästare, men det kunde 
också vara andra vuxna eller äldre barn. Mor- och farför-
äldrarna var ofta de som hade mest tid och tålamod att 
lära ut de nödvändiga kunskaperna. Till viss del lever det 
traditionella sättet att överföra kunskaper ännu kvar. 

Barn till renskötande föräldrar deltar fortfarande med 
självklarhet vid kalvmärkning, slakt och skiljning från 
mycket unga år. På så vis får de med sig kunskaperna »på 
köpet«. Skolbarnen i Tåssåsens sameby får idag använda 
sig av de tio dagars ledighet som alla barn har rätt att ta 
ut varje skolår (i samråd med läraren och om de uppfyller 
sina personligt uppställda mål) för att delta i renskötseln. 

Berättat av Klara Thomasson f. Torkelsson från Glen  

(1912-1987) för Lajla Johansson 1982: 

Av Lill-Daniel lärde hon sig många renmärken. Han gick 

efter henne i gärdet och befallde henne peka ut det eller 

det renmärket för honom.

Märta Johansson (f. 1926) berättar för sitt barnbarnsbarn  
Julia Pålsson om hur det var när hon var liten flicka i Glen. 
Foto Ewa Ljungdahl 2010. 
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Bengt-Arne Johansson med sonen 
Vidar och syskonbarnet Julia Pålsson 
i rengärdet i Bartjan. 
Foto Ewa Ljungdahl 2006. 

Benita Lindholm med dottern 
Marja på ryggen. 
Foto Kerstin Lilja 2004.
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Kusinerna Jonas Johansson och Ante Johansson hjälper Nicklas 
Walkeapää att slakta upp en ren på traditionellt vis. 
Foto Olof T Johansson 2011. 

Evelina Solsten läser i renmärkesboken, där alla renmärken och 
deras ägare finns registrerade, och visar Miriam och Matilda 
Persson hur deras renmärken ser ut. Foto Ewa Ljungdahl 2012. 

Mattias Lilja, 9 år, märker sin första renkalv. Mattias fick kalven av 
Per Erik Jonasson, men bara om han kunde märka den själv. 
Per Erik övervakar så att allt går rätt till. Foto Gertrud Lundh 2004. Mattias Liljas renmärke.
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Målningen »Starrskärande lappar« av Johan Tirén. Målningen föreställer Martin Nilsson och hans 
dotter Junetta (gift Danielsson) när de skär skohö vid Visjöbäcken i Glen i slutet av 1800-talet. 
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Berättat av Sara Bexelius f. Torkelsdotter från Glen  

(1918–1993) för Lajla Johansson 1982: 

Sara hjälpte sin far att hålla i renkalvarna medan han 

märkte dem i öronen. Var det någon annan som behövde 

hjälp fick hon rycka in. Det var inte värt att stå och hänga 

och låtsas vara fin, för då hade man ingenting i ett ren-

gärde att göra. På somrarna plockade Sara hjortron för 

vinterns behov. Den osockrade sylten hälldes i träkaggar. 

På höstarna när starrgräset mognat skar hon skohö bland 

videbuskarna utmed Visjöbäcken. Det var mycket att göra 

på höstarna. Sara fick pröva att på egen hand slakta en 

ren. Det var för att hon skulle lära sig känna igen de olika 

delarna på renen, och det var nödvändigt om hon skulle 

bli renskötarfru i framtiden. Sara fick följa med sin mor till 

skogen och bryta björkris som skulle läggas på golvet i 

kåtan. Det var noga hur björkriset såg ut. Efter att ha gått ut 

folkskolan i Änge for Sara till sin mormor »Storstina« i Glen. 

Av henne fick hon lära sig det mesta som hör en samekvinna 

till. Först och främst fick hon lära sig att aldrig skämmas 

för sin härkomst. Hon fick bland annat lära sig att sy skor, 

väva band och göra rotkorgar av björkrötter. Allting skulle 

vara enligt Storstina. Hon var mån om gamla mönster. Blad, 

blommor och hjärtan hörde inte hemma i samiska mönster. 

Det räckte med korsmönster av olika slag. Färgerna måste 

vara de rätta. 

Ewy Jonsson från Glen, f. 1946, berättar: 

Barn fick lära sig olika sysslor av sina föräldrar, mor- och 

farföräldrar och andra äldre släktingar. Det var olika upp-

gifter som skulle utföras beroende på om man var pojke 

eller flicka. Det var till exempel aldrig aktuellt att jag skulle 

få hålla på med »karlslöjd«. Jag fick däremot lära mig att sy 

skor, som var en typisk kvinnosyssla, av mina äldre kvinn-

liga släktingar. Min lillebror Lars-Ingvar fick lära sig andra 

saker av sina manliga släktingar. Jag började sy skor som  

16-åring. Först sydde jag ett par tofflor, som var en enklare 

variant av riktiga skor. Jag var väldigt intresserad av att lära 

mig att sy, och studerade noggrant hur min mor Maja och 

mormor Junetta gjorde. Mormor var den som oftast hade 

mest tålamod att visa mig hur man skulle sy så att det blev 

riktigt bra. När jag hade lärt mig grundkunskaperna fick jag 

större frihet att själv börja experimentera och sätta person-

lig prägel på min slöjd. 

Julia Pålsson vispar renblod efter slakten. Blodet måste vispas 
tills det blir kallt för att det inte ska bli klumpar i det. Av blodet 
gör man sedan blodpannkaka och blodpalt. 
Foto Ewa Ljungdahl 2010.
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Märta Lilja från Hosjöbottnarna, f. 1938, berättar: 

Jag fick lära mig att sy skor när jag var tio–tolv år. Det 

var min mor Inga som lärde mig hemma i Hosjöbottnarna. 

Skosömnad var en typiskt kvinnlig syssla. Vi sydde skorna 

av bällingar (skinnet från renens ben ned till klövarna). Skin-

nen skulle vara tunna och fina, helst vinterskinn, och det 

fick inte finnas några kormhål i dem. Bällingarna spiltades 

(spikades upp så att de sträcktes ut) med fina träpinnar. 

Därefter skrapade vi dem med kniv för få bort senorna. 

Sedan var det dags att barka skinnen med björkbark. Det 

skulle göras vid nymåne (samma sak med klädtvätt och 

bakning). Det var pappa som hämtade björkkubbarna. 

Vi använde en speciell skrapa, den var formad som ett S 

och fastsatt med ett handtag. Barken skulle värmas i en 

lag av lite vatten och salt. Nästa dag var det dags att börja 

sy. Först klippte vi till skinnen med en sax. Precis där man 

skulle sy togs håret bort med en liten kniv. Mamma ritade 

aldrig, hon måttade med fingrarna utifrån vilken storlek det 

skulle vara på skon. Vi sydde lite olika modeller beroende 

på vem det var som skulle ha skorna, samer eller svenskar. 

För samerna var passformen och utseendet det viktigaste, 

så då blev det flera sömmar. Svenskarna, både turister 

och bönder, ville inte att skorna skulle skava så till dem 

gjorde vi så få sömmar som möjligt. Vi sydde med sentråd. 

Sentråden gjordes av tunna strimlor av senor från renens 

rygg. Strimlorna tvinnades till lämplig tjocklek. Mamma var 

väldigt noga. Det fick inte vara något fusk eller några stora 

stygn. Stygnen skulle vara små så att vattnet inte kunde 

tränga in. Skorna tillverkades och såldes på beställning, vi 

hade aldrig några skor på lager. När skorna var färdiga var 

det brevbäraren, Anders Tomasson, som hämtade dem i 

Hosjöbottnarna och bar ned dem till posten i Hallen. Ibland 

lagade vi skor också. Det var inte alltid så roligt, speciellt 

inte om skorna var väldigt smutsiga. Då fick vi tvätta dem 

i såpvatten först. Jag minns en gång när jag skulle laga 

en sko alldeles själv. Jag klippte till en bit skinn som skulle 

passa precis där skon var trasig, och sydde fast den. Men 

jag hade vänt håret åt fel håll, bak och fram, så jag måste 

sprätta upp och göra om alltihop. Mamma sa ingenting, 

hon bara tittade. Vi brukade klippa av håret på skinnbitarna 

som blev kvar efter skosömnaden. Renhåret var mjukt och 

skönt och jättebra som stoppning i madrasser och kud-

dar. Det formade sig efter kroppen. Vi sålde ganska mycket 

renhår också. Jag fortsatte att sy skor när jag blev vuxen. 

Ibland sålde jag skor till affären i Skålan där mina skor var 

populära. Mamma vävde skoband, men det var jag inte 

intresserad av att lära mig så det kan jag inte. Men mamma 

fick lära mig att sy skinnväskor med pärlbroderier, det 

tyckte jag var roligt. Hon beställde pärlorna från Buttericks 

i Stockholm eller från Allan Flinks affär i Åre. En gång skulle 

Bengt Nygren, han som startade blomsteraffärskedjan 

Buketten och har stuga vid Dörrsjöarna, köpa en skinnväska 

till sin blivande fru. Både mamma, min syster Karin och 

jag hade väskor som han fick titta på. Till slut valde han en 

som jag hade sytt, en väska med ett hjärta broderat med 

pärlor. Gissa om jag var stolt! Vi sydde aldrig med tenntråd 

hemma. Det fick vi lära oss på skolslöjden i Änge. De som 

gick sommarskolan fick lära sig att dra tenntråd, men det 

gjorde aldrig jag. 

Nicklas Johansson från Glen, f. 1968, berättar: 

Jag var väl en 7–8 år när jag började följa med min 

pappa Fredrik Johansson på fiske. När jag kom upp i 12–13- 

årsåldern så frågade jag varför det alltid var någon av oss 

bröder som måste följa med. Då sa han att det är för att 

lära er, och så behöver jag ingen medhjälpare om någon av 
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er är med. Jag minns att när vi skulle till Busjön för att fiska 

var man tvungen att risa kåtan där det första man gjorde. 

Jag tycket det var onödigt för bara 1-2 nätter. Pappa Fredrik 

påtalade då att det var för att man ska ha det trivsamt där 

man ska bo. Jag ville ha en kudde en gång, då tog Fredrik 

en påse och gick iväg till en älg som var skjuten hösten 

före, där plockade han älghår och la i påsen. Det fick bli 

min kudde. De första fiskarna som vi fick skulle alltid kokas, 

det var som en tradition. När man kom fram till sjön skulle 

man sätta sig ner och studera ytan så visste man om man 

fick någon fisk eller inte. När man hade fiskat klart skulle 

man alltid tacka sjön för fångsten innan man gick hem. 

Jag var cirka 9–10 år när jag började följa med på älgjakt 

tillsammans med pappa Fredrik och kusinerna Ivan och 

Olof Johansson. Jag satt tillsammans med Ivan på pass de 

första gångerna. På de ställen vi satt ristade vi in årtal och 

våra initialer. Första älgen sköt jag när jag var 13 år. Då fick 

jag order att slakta upp den själv eftersom jag varit med så 

många gånger och sett hur man tog ur älgarna. Man fick 

inte lämna några patroner kvar i markerna, det var skräp 

sa Fredrik. Då fanns det inga fyrhjulingar att frakta hem 

älgarna med, utan det var till att grovstycka och bära hem 

köttet. Ibland kunde vi låna häst till det. Fredrik lärde mig 

även hur man snarade ripor på vintern, då fick man sätta på 

sig skidorna och ge sig ut. I början följde jag ofta med Rune 

Eliasson när han vittjade sina snaror. Pappa Fredrik lärde 

mig några trix som var bra när man var ute på jakt, bland 

annat hur man kunde använda en liten pingla när man 

jagade hare. 

Kerstin Lilja spikar en renhud medan sonen Jonas tittar på. När 
huden har torkat är den väldigt bra att sitta på till exempel vid 
isfiske eller i en snögrop på våren. Foto Nicklas Johansson 2009.

Nicklas och Fredrik Johansson. Foto Yngve Blom 1991.

Vidar och Aslak Kråik hjälper till med styckning av renkött.  
Foto Bengt-Arne Johansson 2008.
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Anna-Marja Persson från Hosjö-

bottnarna, f. 1984, berättar: 

Något som alltid har varit 

väldigt viktigt för min mamma 

Lena Persson är att visa mig och 

berätta för mig att det inte finns 

något som en tjej inte klarar av. 

Det finns inget som heter vare 

sig »pojk-« eller »flicksaker« för 

något av könen. Sen kanske en 

tjej inte kan lyfta lika tungt som 

en kille, men det är något helt 

annat. Min mamma har vuxit upp 

bland många manliga släktingar 

och hon fick banka sig fram vad 

gällde till exempel älgjakten. När 

hon var 24 år så ville hon börja jaga. »Javisst, får du det, 

men du måste ha jägarexamen«. Okej, tänkte hon och 

fixade det, trots vetskapen att ingen annan i jaktlaget hade 

jägarexamen. När jakten väl började så sade man till henne 

»Du får bara skjuta en älg om det kommer en ensam kalv«. 

Hon tänkte, hur ofta händer det, men okej. Självklart, när 

hon sitter på passet så kommer det en ensam kalv som 

kommit bort ifrån sig skjutna mamma. Lena skjuter den. 

Från den dagen blev hon accepterad i jaktlaget. För henne 

var det tuffare och svårare att få en plats i jaktlaget, men 

hennes manliga kusiner hade inga krav alls på sig. Det visar 

lite hur tjejer och kvinnor ofta måste bevisa mer och jobba 

mer för att få samma respekt och plats. Det gäller inte bara 

älgjakten i sig, utan även att kunna ta hand om en skjuten 

älg, från att slakta upp den till att stycka den. Min mor har 

därför alltid sagt så länge jag kan minnas, »Anna-Marja, det 

finns ingenting du inte kan göra, som en man kan. Vill du 

jaga älg så ska jag lära dig det. 

Men du måste även lära dig att 

ta hand om den. Hur du slaktar 

och styckar«. Så när jag som 

19-åring skulle följa med på älg-

jakt för första gången så var jag 

självklart lite spänd och nervös, 

men jag visste alltid hela tiden 

att allt skulle gå bra. Genom en 

del bortgångar i släkten/jaktlaget 

i byn så hade jaktlaget ändrats 

om. Helt plötsligt var det endast 

jag, mamma och morfar John 

Paulus Persson som tillhörde 

ett eget jaktlag och även om 

min morfar ville bestämma vart 

vi skulle jaga så var det ändå min mamma som hade tagit 

platsen som jaktledare. Min morfar kanske puttrade lite 

men han accepterade att ha endast kvinnor i sitt jaktlag. 

Min mors äldre farbror Per Folke Persson som då fortfaran-

de levde, hade slutat jaga för några år sedan, men han hade 

sitt fulla förtroende för min mammas kunskaper. Han var en 

av de som lärde upp henne nar hon var ny i älgskogen. Nu 

var det jag som var ny och skulle läras upp av min mamma. 

Självfallet fick jag informera till mammas farbror att jag tagit 

jägarexamen och att jag hade skjutit in bössan osv. Under 

de år jag nu har jagat så har jag lärt mig otroligt mycket av 

min mamma. Hon har tagit med mig på alla pass, på alla 

stråk där hundförare går och hon har alltid varit positivt 

inställd till att jag ville vara med och jaga. Hon menar också 

att man som kvinna aldrig ska lita på att en man ska komma 

och hjälpa en. Med något. Det bästa är att lita till sig själv 

och ta ansvar för att lära sig allt om hur man överlever. Det 

Anna-Marja Persson 2012.
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jag syftar på är att lära sig jaga sitt eget kött och ta hand 

om det från skogen till frysboxen. Fiska sin egen fisk och 

ta rätt på den. Hugga sin egen ved. Slakta sin egen ren. Allt 

sådant som ses som en nödvändighet hemma i Hosjöbott-

narna. Saker och ting ska aldrig stupa på att du inte klarar 

av en bit. T.ex. skjuter du en älg på ett bökigt ställe dit en 

fyrhjuling inte når, nej då får du stycka upp älgen i skogen 

och hämta den till fots dagen efter. Bära hem den alltså. 

Så jag har burit några kilo älgkött på de här åren, men jag 

ser inte det som något jobbigt. Visst, det är jobbigt där och 

då, men det har lärt mig mycket. Dels att det var så jakten 

såg ut när min mamma började jaga och att jag också fått 

lära mig »the hard way«, det är något jag sätter stort pris 

på idag. Jag är tacksam att jag har fått med mig hemifrån 

att jag som tjej kan göra precis samma saker som en kille. 

Jag vet att det kommer mer och mer idag eftersom tiderna 

förändras men det finns tyvärr fortfarande många föräldrar 

som särbehandlar sina barn på grund av deras kön. Med 

min bakgrund och min historia så kommer jag att föra fram 

samma budskap till mina eventuella barn. 

Ante och Kristina Johansson bor traditionellt i torvkåta under kalvmärkningen i Bartjan. Foto Ewa Ljungdahl 2012.
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Skolgång

äntligen dellie maajetht
Äntligen Dellie maajetjh  
har jag det hemgjorda handtaget  dam jijtje dorjemes oksedahkem gietesne åtnam
i min hand Bäjngols-okse ruetskede mov vaajmoe tsapma
Ytterdörren knarrar aavojste luekedeminie
mitt hjärta dunkar Sijhtem dam båeries giefies gåetiem faerhmiestidh
vill spränga sig ut Staehkien nille »Klatreströme-vuebnien« uvte tjaaahkan
av sprudlande glädje Govlem guktie såekien moerh trijsih
Jag vill krama jih tjööken tsåhka skarra
detta gamla fattiga hus Hopsem damtem
ta det i min famn gävnjan gaamesijstie gejhkie sisnjelsbuejtijste
Snart sitter jag på pallen jih voessjeme bearkoekrohteste
framför »klafreströmsspisen« Skuvletijje nåhkeme 
hör björkvedens sprakande gaajhke tjearoegiknjelh jih svijres siekierdimmie
och köksklockans tickande dåvnese sjidti
Jag förnimmer doften Dellie maaje gåetesne
av upphängda bellingar och köttkok
Skoltiden är slut
alla tårvåta kuddkvällar
all svidande längtan
Äntligen hemma

Ur diktboken Doft av näver och ene av Lajla Johansson från Glen, född 1934.
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Bakgrund
Skolgången bland samerna har skiljt sig mycket från 
de bofasta barnens skolundervisning. Men även mellan 
renskötarnas barn och andra samiska gruppers barn har 
det funnits skillnader, liksom mellan olika delar av det 
samiska området. Ända sedan 1600-talet har det funnits 
speciella skolor för samerna och skolgången var länge 
ett led i samernas kristnande. Skolsystemen har ändrats 
många gånger genom årens lopp, med olika huvudmän 
under olika perioder. Före nomadskolereformen 1913 
fanns det ingen enhetlig plan för samernas skolundervis-
ning. Den så kallade »lapp skall vara lapp-politiken« i 
början av 1900-talet hade stort genomslag även i skolun-
dervisningen. I huvudarbetena till 1913 års skolreform står 
det bland annat att om lapparne skola fortlefva som stam, 
måste det vara som nomader. De vanliga skolorna ansågs 
vara olämpliga för flyttsamernas barn eftersom de skulle 
klemas bort och inte vilja leva som nomader om de vande 
sig vid att bo i hus och äta med bestick. Nomadskolor-
nas målsättning var lägre, lästiden kortare och lärarnas 
kompetens sämre än i de svenska skolorna. Vid det första 
samiska landsmötet i Östersund 1918 yttrade sig samerna 
själva för första gången i skolfrågan. Man var eniga om att 
de principer som statsmakterna nu följa vid skolväsendets 
organisation äro alldeles felaktiga. Ett av uppdragen för 1919 
års lappkommitté blev att utreda samernas skolfråga. Vid 
kommitténs möte i Vallbo framförde samerna att under-
visningen för de samiska barnen borde vara densamma 
som för de svenska barnen med den skillnaden att sam-
ebarnen borde ha mera undervisning i kristendom. 1938 
upphörde systemet med vandrande nomadskolor, och 
istället inrättades fasta nomadskolor, där barnen bodde 
på internat och hade undervisning i skolhus istället för 

som tidigare i kåtor. Först 1962 jämställdes nomadskolan 
med svenska skolan, och namnet ändrades till sameskola. 
Föräldrarna fick själva välja om deras barn skulle gå i 
sameskola eller i den svenska skolan, och sameskolorna 
öppnades för alla samiska barn, inte enbart renskötarnas 
barn (Thomasson, L. 2002. God omtanke eller negativ 
segregering i fråga om samebarnens undervisning?).

Folkskolestadgan
För att förstå skolgången för samiska barn är det bra att 
känna till lite allmänt om hur skolundervisningen växte 
fram i Sverige.

Kyrkan var intresserad av att alla människor i Sve-
rige skulle lära sig läsa. Den främsta anledningen var att 
alla själva skulle kunna läsa katekesen (katekesen var en 
kortare variant av bibeln). Prästen förhörde alla försam-
lingsbor vid husförhör varje år. Då sattes betyg på både 
läskunnnighet och kunskap om vad som stod i katekesen. 
Tack vare detta var en stor del av Sveriges befolkning 
läskunnig redan i början av 1700-talet vilket var mycket 
ovanligt i andra delar av världen. 

Kyrkans ansvar för läskunnigheten upphörde 1842. Då 
antog riksdagen den svenska folkskolestadgan som innebar 
att alla socknar på landsbygden och alla församlingar i 
städerna skulle anställa lärare och se till att det fanns un-
dervisningslokaler. Samtidigt infördes allmän skolplikt för 
alla svenska barn. Föräldrarna hade ansvar för att deras 
barn fick skolundervisning i fyra år. Till en början hade 
folkskolan olika former. I Norrland var det till exempel 
länge vanligt med så kallade flyttande skolor, som innebar 
att läraren undervisade i olika delar av trakten under olika 
dagar.  Även samiska barn omfattades av den allmänna 
skolplikten. 
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VIKTIGA ÅRTAL

1632 Skyttenska skolan i Lycksele inrättades.
1679 Frösö trivialskola grundades. 1729 inrättades två rum för samiska elever.
1738 Kongliga Direktionen över Ecklesiastikverket i lappmarken grundades.
1742 Lappskola i Föllinge. Lades ned 1818.
Mitten av 1700-talet  Ambulerande kateketskolor.
1758 Lappskola i Storsjö i Härjedalen.
1845 Missionsskolan i Lycksele flyttades till Laxsjö.
1846 Nytt reglemente för ecklesiastikverket i lappmarken. 
 De flesta kateketskolorna avskaffades.
1878 Missionsskolan i Laxsjö flyttades till Edsåsen.
1870-talet  Skola och barnhem för samebarn, Fridhem, inrättades i Hillsand.
1885 Lapska missionens vänner köpte gården Änge i Undersåker och 
 flyttade missionsskolan i Edsåsen till Änge.
1913 Nomadskolereformen. Staten övertog ansvaret för samernas skolgång.  
 Vandrande nomadskolor inrättades. 
1913 Änge blev statlig sameskola.
1916 Systemet med nomadskoleinspektörer infördes.
1921 Skolkåtan i Glen brann ned.
1925 Nomadskolefullmäktige inrättades. Två ledamöter från 
 varje lappby ingick.
1938 Avveckling av de vandrande nomadskolorna påbörjades.
1942  Samernas folkhögskola i Sorsele startade. Flyttade 1945 till Jokkmokk. 
1943 Fortsättningsskola för samebarn inrättades.
1945–1964 Jänsmässholmens nomadskola med internat.
1946–1964  Storvallens (Mittådalens) nomadskola med internat. 
1950/51 Ett frivilligt sjunde läsår infördes.
1962 Omorganisering av undervisningen för samebarn. 
 Nomadskolan bytte namn till sameskola. 
 Sameskolan blev frivillig och öppen för alla samiska barn, 
 inte bara renskötarnas. Skolplikten blev nio år. 
1962–1985 Samiskt högstadium i Gällivare för samebarn från hela Sverige.
1980  Sameskolstyrelse inrättades.
1988 Sameskolan i Änge lades ned.
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Kateketinstitutionen

Skytteanska skolan
Den allra första skolan för samer var Skytteanska skolan i 
Lycksele som inrättades redan 1632. Skolans upphovsmän 
var Olaus Niurenius som var präst i Umeå socken samt 
riksrådet Johan Skytte. Där utbildades samiska unga män 
till missionärer eller präster. Syftet med undervisningen 
var att eleverna sedan skulle fungera som missionärer 
bland övriga samer. Det var inte fråga om någon allmän 
skolgång, utan det var bara ett litet antal pojkar som fick 
undervisning på Skytteanska. Skolan flyttades senare till 
Tärna. 

Det gick sakta med att sprida kristendomen bland 
samerna. 1723 skrev den norske missionären Thomas von 
Westen ett brev till de jämtländska prästerna där han be-
klagade sig över den »andliga misär« som de svenska sam-
erna levde i. De använde fortfarande trummor och tillbad 
sina egna gudar. Von Westen uppmanade prästerna att 
engagera sig i att omvända samerna till kristendomen och 
överge sin gamla tro. 

FRÖSÖ TRIVIALSKOLA

Den första egentliga skolan i Jämtlands län var 
Frösö trivialskola som startade 1679 och var en 
internatskola för pojkar. Det var bara en liten del 
av befolkningen som gick på trivialskolan. De flesta 
eleverna var söner till militärer, präster, tjänstemän 
och förmögna bönder. När det byggdes ett nytt 
skolhus vid Frösö trivialskola 1729 inrättades det 
två rum på övre våningen för samiska barn. Bland 
annat samen Anders Fjellner från Härjedalen, som 
blev präst och poet och berömd för sitt verk »Solens 
söner«, var elev på trivialskolan. 

1738 grundades ett statligt verk, »Kongliga Direktionen 
över Ecklesiastikverket i lappmarken«, som skulle ha 
det centrala ansvaret över samernas undervisning och 
själavård. 

Det var besvärligt att samordna undervisningen för de 
samiska barnen. Speciellt svårt var det att nå renskötarnas 
barn på grund av de återkommande flyttningarna. Lös-
ningen blev att undervisningen dels sköttes i fasta lapp-
skolor, dels av kateketer (lärare som undervisade i kristen-
domskunskap) som ambulerade mellan olika visten. 

Fasta lappskolor
Vid lappmarkens huvudkyrkor inrättades fasta lapp-
skolor. I början av 1800-talet fanns fasta lappskolor i 
Karesuando, Jukkasjärvi, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog, 
Lycksele och Föllinge. Lappskolorna kunde inte jämföras 
med vanliga folkskolor utan var en sorts lärarutbildning. 
Meningen var att eleverna – endast pojkar – efter examen 

ORDFÖRKLARING

Kateket – en lärare eller missionär som undervisade i 

grundläggande kristendomskunskap. 

Katekes – en lärobok i kristen tro. I Sverige användes 

oftast Luthers lilla katekes. Den innefattar bland annat 

tio guds bud, trosbekännelsen, dopet och nattvarden 

samt olika böner. 
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skulle arbeta som lärarassistenter eller kateketer på he-
morten. De skulle biträda prästerna och lära samerna att 
läsa och att sprida kunskap om kristendomen. Undervis-
ningen bekostades av staten. 

FÖLLINGE LAPPSKOLA

Föllinge blev 1742 en egen församling, så kallad 
lappförsamling. Alla samer i Jämtland och Härje-
dalen hörde därefter till Föllinge lappförsamling och 
det blev naturligt att förlägga en lappskola i Föllinge. 
Skolan lades ned 1818. 

Under skolans livstid var sammanlagt omkring 
220 elever inskrivna vid skolan, mest pojkar. Sko-
lans viktigaste uppgift var att lära eleverna läsa och 
att undervisa i kristendom. Att lära sig skriva och 
räkna var inte lika viktigt. All undervisning skedde 
på svenska. Eleverna fick gratis skolböcker, kläder 
och tre mål mat om dagen. De hade lov under några 
sommarveckor och dessutom över julen. De stan-
nade då oftast kvar i skolan eftersom risken att 
inte återkomma efter loven ansågs vara alltför stor 
annars. En elev blev till exempel »låckad till fiellen af 
sina föräldrar«. 

Det visade sig snart att det var omöjligt för 
prästen i Föllinge lappförsamling att ha ansvaret för 
samerna i hela Jämtlands län. Därför fick prästen i 
Undersåker ansvar för samerna i västra och södra 
Jämtland och brukspredikanten vid Ljusnedals bruk 
skulle ansvara för samerna i Härjedalen.  
1758 anlades ytterligare en fast lappskola i Storsjö  
i Härjedalen (Engman, S. Föllinge lappskola 1748–
1818).

Kateketskolor
Samtidigt med lappskolorna fanns det kateketskolor. Det 
var ett slags flyttande skolor. Undervisningen sköttes av 
kateketer och hölls hemma hos samerna i deras kåtor. 
Kateketerna stannade någon vecka i varje viste. 

I Jämtlands län tjänstgjorde flera kateketer. 1737 an-
ställdes samen Anders Fjellström för att undervisa same-
barnen i södra Jämtland och Härjedalen. Andra kateketer 
i samma område var då Jonas Fjellberg och »Skole-Jon« 
från Norge. Dessutom var det två unga samer, Nils Flinck 
och Jon Jonsson, som undervisade. 

Det fanns önskemål om att kateketerna skulle vara 
svenskar eftersom det ansågs vara bättre om barnen redan 
från början fick lära sig kristendomskunskap på svenska. 
Ungefär hälften av kateketerna var svenskar. Det var 
inte alltid så enkelt att tillsätta katekettjänsterna. Lars 
Råmark, som inte var utbildad kateket utan bokhållare 
vid Ljusnedals bruk, undervisade därför samebarnen i 
Hede-trakten och brukspredikanten i Ljusnedal, Daniel 
Orstadius, undervisade några samebarn hemma i sitt hus. 
Kateketerna avlönades och anställdes av Direktionen över 
Lappmarkens ecklesiastikverk. Omsättningen av kateke-
ter var stor. 

Några exempel på hur kateketerna flyttade omkring: 

Bokhållaren Lars Råmark vid Ljusnedals bruk under-

visade 1766 först vid Röveråsen norr om Storsjö och 

därefter vid Särvvålen. Hösten 1771 höll han skola i 

Åvikskläppen för att senare flytta undervisningen mot 

Mittådalen. Mellan 10 och 17 november 1771 undervi-

sade han i Thomas Hanssons kåta vid Husvålen. 
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Det var vanligt att man samlade ihop flera barn, både poj-
kar och flickor, och undervisade dem tillsamman. Under-
visningen skedde oftast under vintern. Det var besvärligt 
att undervisa i en vanlig kåta; trångt, rökigt och stökigt 
– det kunde vara femton personer i kåtan och nästan lika 
många hundar. Kateketerna önskade få speciella skolkå-
tor; Råmark berättade 1771 att samerna vid Åvikskläppen 
och Husvålsfjället »denna gång inrättade en särskild koja 
för mig och barnen att förrätta informationen uti«. 

Sammanlagt var det ganska få barn som undervisades 
av kateketer. Kateketerna undervisade på de platser där 
de var välkomna hos samerna trots att prästerna försökte 
styra så att de mest behövande – de som var minst läskun-
niga – skulle undervisas. Kateketerna var helt beroende 
av att barnens föräldrar höll dem med mat och husrum. 

När barnen av olika anledningar inte undervisades 
av kateketer var det föräldrarna som lärde dem att läsa, i 
den mån de själva var läskunniga. Det var inte ovanligt att 
föräldrarna ansåg att barnen behövdes i renskötseln och 
därför inte hade tid att undervisas av kateketerna. Skol-
undervisning uppfattades av vissa som ett direkt skadligt 
påhitt av svenskarna. De flesta kateketskolorna avskaffa-
des 1846 när det utfärdads ett nytt reglemente för ecklesi-
astikverket i Lappmarken (Widén, B. Kateketinstitutionen 
i Sveriges och FInlands lappmarker 1744–1820).

Svenska Missionssällskapet
Omkring 1820 upphörde verksamheten i Föllinge lapp-
skola. Svenska Missionssällskapet engagerade sig därefter 
i samernas skolgång som ett led i sin missionsverksam-
het. En missionsskola flyttades från Brattfors i Lycksele 
till Laxsjö i Jämtland 1845. Samebarnen inkvarterades i 
bondgårdar och undervisades tillsammans med barnen i 
bygden. Men skolan låg långt borta, speciellt för samerna 
från Härjedalen, och flyttades därför 1878 till Edsåsen i 
Undersåker. Där undervisades ungefär 20 barn varje läsår. 

Sällskapet Lapska Missionens Vänner, som bestod 
av missionsvänner i Stockholm, startade en insamling 
för inrätta ett skolhem så att barnen inte skulle behöva 
inackorderas i byarna. 1885 hade missionsvännerna fått 
ihop så mycket pengar att de kunde köpa gården Änge i 
Undersåker och flytta dit skolverksamheten från Edsåsen 
samt inrätta ett skolhem (Åhrén, I. Änge lappbarnhem – 
sameskola).

Fridhem
I slutet av 1870-talet inrättades en skola och ett barnhem, 
Fridhem, i Hillsand. Skolan startades på frivillig väg och 
finansierades med hjälp av olika »missionsvänner«, bl.a. 
Evangeliska fosterlandsstiftelsen, som ansvarade för verk-
samheten. Det var mest samebarn från norra Jämtland 
som undervisades på Fridhem. Skolan var öppen även för 
icke-samer. 
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Johan Tiréns målning »Efter snöstormen« 1885.
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Det finns inte längre någon som kommer ihåg hur skol-
gången var ordnad för barnen från nuvarande Tåssåsens 
sameby före 1900-talet. Vi kan anta att några barn fick 
lära sig läsa av kateketer som undervisade dem i en kåta 
i något viste. Eller också lärde föräldrarna eller någon 
annan läskunnig dem katekesen. Andra barn var kanske 
inackorderade hos någon bekant i nere i bygden och gick i 
skolan där, som Jakob Olsson från Glen: 

 Johan Tiréns tavla »Efter snöstormen« målades i Ovi-
ken 1885. De döda renarna på tavlan är egentligen slaktade 
renar. Före renbeteslagen 1886 ägde bönderna i Oviken 
och på många andra ställen renar. Renarna, så kallade 
skötesrenar, sköttes av samerna mot viss betalning. När 
renarna skulle slaktas togs de hem till gården. Model-
len på tavlan, som ska föreställa en ihjälfrusen pojke, var 
Jakob Olsson, »Lill-Lara«, från Glen. Han bodde inackor-
derad i Oviken medan han gick i skolan. När tavlan skulle 
målas fick han ledigt från skolan och dessutom 50 öre för 
att ligga alldeles stilla i snön (från skriften Johan Tirén 
1853–1911). 

Början av 1900-talet
I början av 1900-talet var skolundervisningen bland 
samerna i Jämtland och Härjedalen fortfarande otill-
fredsställande trots att det fanns flera kateketskolor 
samt missionsskolor i Änge och Hillsand. Det förekom 
också att samernas barn, speciellt när föräldrarna inte var 
renskötare, gick i de svenska folkskolorna. Det var sällan 
renskötarnas barn hade möjlighet att delta regelbundet i 
någon undervisning. 

Vid den här tiden började många samer engagera sig i 
olika samhällsfrågor, även i skolundervisningen. Bland  
annat framhöll Elsa Laula, som fungerade som samekvin-
nornas språkrör, att samernas skolgång var sämre ordnad 
än för andra barn. Författaren Johan Turi intresserade 
sig också för skolfrågan. Samtidigt som han ansåg att 
samerna behövde mer utbildning var han rädd för att den 
egna kulturen skulle bli utarmad om samerna hade för 
mycket kontakt med storsamhället. Kraven på bättre och 
mer samlad skolundervisning för samerna ledde till att en 
statlig utredning tillsattes. Utredningen föreslog 1913 om 
en fullständig omorganisering av lappskoleväsendet. 

1913 års nomadskolereform
Nomadskolereformen 1913 innebar att staten tog ansvar 
för samernas skolgång och fick till följd att så gott som 
alla samiska barn fick tillgång till skolundervisning. Skyl-
dighet att gå i skolan gällde från det år barnet fyllde åtta 
år till det år barnet fyllde fjorton år. 

Tyngdpunkten lades på vandrande nomadskolor. Lära-
ren skulle följa samerna till deras olika årstidsvisten och 
undervisa barnen där under de tre första skolåren. 

Vandrande nomadskolor, även kallade visteskolor, 
förlades till platser som var strategiska för renskötarnfa-
miljerna. En skola förlades i Håkafot med undervisning 
sommartid i Härbergsdalen, i Jänsmässholmen med 
sommarskola omväxlande i Tjouren och Kruanavaajje, 
i Nyhemmen med sommarskola i Stensdalen, i Mittå-
dalen med sommarskola i Axhögen och i Kärringsjön 
med sommarskola i Brattriet, Broktjärn och Preanekke. I 
sommarskolorna undervisades barnen i torvkåtor. Som-

Skolgång före 1900-talet för barnen från Tåssåsens sameby
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markurserna pågick från omkring 1 juli till 1 
oktober och vinterkurserna mellan 1 januari 
och 1 maj. 

Den vandrande nomadskolas uppgift är att 
meddela den första undervisningen, omfattande 
innanläsning, kristendomskunskap, räkning, skrivning och 
sång, samt, där omständigheterna sådant medgiva lappslöjd. 
Undervisningen skall, så långt lämpligen kan ske, anknyta 
till den natur och de förhållanden i övrigt, under vilka flytt-
lapparna leva (sfs 1913 nr 287 § 16). 

Efter de tre första skolåren i vandrande nomadskola 
fortsatte barnen till den fasta nomadskolan i Änge för 
årskurs 4–6. 1913 års nomadskolestadga innebar att Änge 
lappbarnhem förändrades från missionsskola till en statlig 
sameskola. 

Grundtanken i nomadskolereformen var att de vanliga 
skolorna var olämpliga för flyttsamernas barn. Kyrkoher-
den i Karesuando, Vitalis Karnell, var en av de sakkun-
ninga i utredningen inför reformen. Han ansåg att om 
renskötarbarnen vande sig vid civilisationen, att bo i hus, 
äta med bestick och sova mellan lakan, skulle de avvänjas 
från nomadlivet och den genuina flyttsamiska kulturen 
skulle gå under. Därför skulle renskötarnas barn undervi-
sas i speciella skolor. Bofasta samers barn skulle däremot 
gå i den svenska folkskolan och på så vis assimileras i det 
svenska samhället. Konsekvensen blev att skillnaden mel-
lan renskötande och icke-renskötande samer förstärktes. 
Nomadskolornas målsättning var lägre, lästiden kortare 
och lärarnas kompetens lägre än i de svenska skolorna. 

Lärarutbildning
Det blev problem att hitta tillräckligt många lärare när 
nomadskolereformen skulle införas. Speciellt besvärligt 

var det att få lärare till de vandrande nomad-
skolorna. Det fanns ett treårigt småskolese-
minarium speciellt inriktat på undervisning 
för samiska barn i Murjek, men efterfrågan 
på lärare var större än tillgången. Nödlös-

ningen blev att anordna kortare lärarkurser om nio måna-
der i Vittangi. Där fanns en övningsskola som var knuten 
till seminariet. 1916 inrättades en tjänst som nomadskolein-
spektör. Denne skulle ha ansvar för nomadskoleväsendet i 
hela det svenska samiska området. 

Läromedel
Det ansågs lämpligt att nomadskolans elever hade 
speciella läroböcker. Karl Bernhard Wiklund, som var 
professor i finsk-ugriska språk i Uppsala, fick i uppgift att 
utarbeta böckerna. 1917 kom första delen av Nomadsko-
lans läsebok ut. Den följdes snart av flera delar. Texterna 
var speciellt anpassade till barnens verklighet med fokus 
på djur och natur, renskötsel, jakt och fiske samt samiska 
sagor och gamla sägner.

sagan om när älgen var tamdjur 

I forna tider hade lapparna älgen till tamdjur, men 
så var det en gammal gumma, som tyckte att han höll 
sig för mycket omkring kåtorna. Då bad hon till wår 
Herre om något annat tamdjur i stället för älgen. När 
wår Herre hörde, att hon inte war belåten med älgen, 
så lät han älgen bli fri igen och gaw lapparna renen 
till tamdjur istället. Men den springer kring alla fjäll 
och är swår och beswärlig att sköta. 

Ur Nomadskolans läsebok andra boken 
av K.B. Wiklund

Förövningar i läsning och skrivning 
till nomadskolans läsebok. 
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Under det tidiga 1900-talet gick barnen från Glen sina 
första skolår i en kåtaskola hemma i Glen. Den skolan  
finns inte uppräknad som vandrande nomadskola i 
arkiven, men den finns avbildad på många fotografier 
och är omnämnd i flera berättelser. Skolkåtan förstördes 
vid en brand i början av 1920-talet. Därefter fick de flesta 
Glenbarn sin undervisning i Nyhemmen med sommar-

skola i Stensdalen. I något enstaka fall gick barnen istället 
i Mittådalen med sommarskolan i Axhögen. Från årskurs 
tre gick alla barn från Glen i skolan i Änge. 

Barnen från Hosjöbottnarna gick de första skolåren 
antingen i Glen eller i Jänsmässholmen med sommarskola 
i Kruanavaajje eller Tjouren, och därefter i Änge. 

Skolgång under tidigt 1900-tal för barnen från Tåssåsens sameby

Skolkåtan i Glen 1910. Barnen är Nils Andreas Lilja från Glen, Per Persson från Sösjön, 
Brita Torkelsson, Anna Nilsson, Elin Bengtsson, Elin Johansson och Karl Bengtsson från 
Glen. I bakgrunden står lärarinnan Gunilla Doj, f. 1880. Foto Nils Thomasson, Jamtli. 
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Johans Tiréns tavla Lappskola från 1892. 
Eventuellt föreställer motivet skolkåtan i Glen.

Ella Fjällström från Glen (1906–1999) berättade för Lajla 

Johansson 1981: 

Ella bodde i en »glaskåta« i Nerun med sin far. Mo-

dern dog tidigt. De hade getter som bodde i förstugan. 

Fem av Ellas syskon hade dött i späd ålder. Ella gick tre år 

i skolkåtan i Glen. Barnen gick bara höstterminen i Glen, 

för i november flyttade man ner till Holmbergs i Torsborg. 

Barn ända från Handölsdalen och Vålådalen gick i skolan i 

Glen. De inackorderades hos olika familjer. Skolbarnen satt 

på renskinn i kåtan och skrev på griffeltavla. Läraren Hans 

Nilsson lärde dem svenska språket. Men barnen tyckte att 

det var onödigt att de skulle lära sig svenska. De tyckte att 

svenskarna skulle lära sig lapska istället. Ella minns att de 

ofta lekte ringlekar i skolan. Enligt Ella så fanns det först en 

sommarskola vid Glensjön. Därefter var skolan i Glen tills 

skolkåtan brann och undervisningen flyttades till Nyhem-

men och Stensdalen. När Ella slutade folkskolan i Änge 

började hon hjälpa sin far med renarna. 
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Paulina Åhrén f. Larsson från Hosjöbottnarna (1914–1989), 

berättade i sin dagbok: 

Jag minns min första luciafest vi skulle få vara med om. 

Lärarinnan Signe Frank, som höll skola i Glen då, hade 

ordnat med festen dit alla hade skänkt sin andel. Var spän-

nande minuter just innan lucian skulle komma in. Men ack 

– festen blev en tragedi i stället. En röst ropade skolkåtan 

brinner, och ut rusade alla för att hjälpa till. Skolkåtan låg 

ca 1,5 km längre bort. Vi barn var skrämda och naturligtvis 

besvikna när vi ej fick se lucian. Festen var ordnad i Pål Fre-

drikssons stuga. En man blev rökförgiftad, han sprang in i 

den övertända kåtan för att rädda något och blev nära nog 

kvar där inne, om dom inte hunnit få tag i honom andra 

gången han skulle springa in. Han låg sjuk länge, och blev 

av läkare förklarad att ej så lång tid leva – och han lever än. 

Är bror till Lars Johansson i Glen. Jonas Vilde heter han. Är 

nog mellan 75–80 år nu. 

Intill kapellet i Arådalen finns en rekonstruktion av skolkåtan i Glen. Foto Ewa Ljungdahl 2010. 
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Ella Andersson f. Bengtsdotter från Glen (1900–1983) 

berättade för Lajla Johansson 1981: 

Elin gick i kåtaskola i Glen. Tidigare hade hon bara talat 

samiska, men i skolan fick hon börja lära sig svenska, skriva 

och räkna. Ibland slog röken ned och ögonen blev alldeles 

röda och svullna. Alla barnen hade samedräkter på sig och 

näbbskor med vävda skoband. Kläderna var av vadmal eller 

annat kraftigt tyg och det blev många gånger både varmt 

och otäckt. Speciellt på sommaren. Flickornas koltar nådde 

ända ner till hälarna, så inte en vindpust hade en chans att 

svalka de stackars fötterna. Folkskola eller storskola som 

man kallade den, gick Elin i Änge. Det var ovant men på 

samma gång spännande att skiljas från föräldrarna. Många 

barn hade det svårt och fattigt hemma, men i Änge fick de 

äta sig mätta och bo varmt. När det samlades barn från alla 

håll i Änge, gick det inte att undvika loppor och löss. Det 

ansågs till slut fint att ha många löss i huvudet. Ungarna 

räknade sina respektive odjur och den som hade de flesta 

lössen hade mest med 

ren. Efter skolgången 

gick Elin tillsammans 

med de andra flickorna 

på en sykurs i Fjällgård. 

KMA villa att alla unga 

sameflickor skulle få lära 

sig att sy sina egna klä-

der. Under tiden de var 

på Fjällgård fick de mat 

och husrum samt tyg till 

kläderna gratis 

Klara Thomasson f. Torkelsson från Glen (1912–1987) 

berättade för Lajla Johansson 1982: 

Skolkåtan i Glen låg alldeles i närheten av Klaras hem, 

och hon följde sina syskon dit fast hon själv inte skulle vara 

i skolan. Men det var långsamt för henne ensam hemma 

med mor, och hon fick så gärna vara med, bara hon satt 

stilla och tyst. När det så blev dags att börja den riktiga 

skolan, så kunde Klara det mesta redan, men då var det 

inte roligt längre. Hon behövde emellertid inte gå mer än 

en sommarskola i Glen, för den blev flyttad till Nyhem. Där 

bodde flickor och pojkar i en internatkåta med Sofia Jonas-

son från Vålådalen som husmor. Eftersom barnen gick 

sommarskola så började inte skolan i Änge förrän efter jul. 

Då fick Klara och hennes kamrater åka skidor från Glen till 

Hosjöbottnarna och vidare till Sällsjö. Där fick de hästskjuts 

till Mörsil och därifrån tåg till Hållands station. Klara trivdes 

bra i Änge, men så hade hon ju sin mormor på Fjällgård 

och till henne sprang hon nästan varje dag. 

Nomadskolan i Nyhemmen 
1926. Foto privat. 
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Martha Jåma f. Persson (f. 1926) från Jänsmässholmen 
gick ett par år i skolan i Nyhemmen. Hon minns att 
skolan hölls i en kåtaliknande byggnad som var timrad 
nedtill. På utsidan var det bräder med spån. Värmen inne 
i skolsalen kom från en kokspis och två små öppna spisar. 
Tillstånd till att ha vedspis gavs av domkapitlet efter hö-

rande från inspektören. Detta stod i reglementet utfärdat 
1925. Myndigheterna trodde på den tiden att samebarn 
skulle ta skada av att bo i hus som andra. »Lapp ska vara 
lapp«. Martha blev senare själv lärarinna (från boken 
»Samiska nybyggare i Jänsmässholmen«). 

Skolkåtan i Stendalen sommaren 1935. Bakre raden från vänster: 
Margit Torkelsson, Glen, lärarinnan Naemi Nilsson, Märta Johans-
son, Glen. Mellersta raden: Elias Eliasson, Glen, Nils Thomasson, 

Mattmar, Rune Eliasson, Glen. Främre raden: Marta Danielsson 
och Ketty Danielsson, systrar från Jänsmässholmen, Maja  
Thomasson, Mattmar. Foto Jamtli, fotograf okänd. 
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Märta Johansson från Glen, f. 1926, berättar: 

Jag började första klass i skolan i Nyhemmen. Jag fick 

åka med häst från Bartjan genom Lunndörrspasset för att 

komma till skolan. I Nyhemmen gick barnen på vintern. 

Sommarskolan hölls i Stensda-

len under hela juli. Jag gick två 

somrar där innan det blev om-

flyttning på skolorna. Föräldrar-

na till Tomina Fredriksson, som 

var gift med min morbror Nils, 

bodde i Nyhemmen intill skolan. 

De hade getter, så vi skolbarn 

drack getmjölk hela sommaren. 

Getterna flyttade med upp till 

Stensdalen. Efter två år i Nyhem-

men och Stensdalen började 

jag på skolan i Mittådalen. Där 

gick jag en vinter. Jag bodde 

först hos min moster Maria, men 

hon och hennes familj skulle till 

Stockholm, så då fick jag istäl-

let bo hos Axmans. Två pojkar 

som hette Nordfjäll och kom 

från Gröndalen bodde också 

där. Till Mittådalen åkte barnen 

från Glen buss till Ljungdalen 

och sedan skidor över fjället. 

Det var alltid någon vuxen som följde med oss. Fjärde klass 

började jag i Änge. De var 40 barn i skolan. Jag åkte skidor 

från Glen till Höglekardalen för att nå närmaste väg. I fjärde 

klass fick vi åka hem på påsklovet. Lars, som var bror till 

Fredrik Emanuel (min kusin på morssidan) gick i sexan och 

fick ta ansvar för resan. Vi fick låna en häst i Hallen som vi 

lämnade när vi kom till Bydalen. Därifrån åkte vi skidor till 

Glen. När jag gick i femte och sjätte klass fick vi åka tåg från 

Åsarna. Anna och Kornelius Jonsson bodde på Prästgatan 

i Östersund, och där fick barnen från Glen övernatta. Vi 

blev mötta vid tåget. En gång 

var tåget försenat till ett, halv 

två på natten. Kornelius stod 

ändå och väntade på oss. Rune 

Eliasson och Margit Torkelsson 

gick samtidigt som mig på Änge. 

Elias Eliasson, John Paul Persson 

och Nils Thomasson (son till 

postbäraren) började året efter. 

Skolbarnen var tvungna att hålla 

sig inom Änges område, vilket 

jag tyckte var bra. På sönda-

garna promenerade vi till kyrkan. 

Ibland var det bara barnen från 

Änge och prästen som var i 

kyrkan. På Änge blev en pojke 

slagen över ryggen med pekpin-

nen så att den gick av. Det var 

på lektionstid och det var läraren 

som slog. En annan gång blev 

en pojke slagen i ansiktet så att 

han fick näsblod. En pojke fick 

gå till skogen och skära ris för att 

få stryk. Men riset var för litet, så han fick gå tillbaka efter 

större ris. Han gömde sig sedan men blev hittad och inbu-

ren till matsalen i öronen. Vi trivdes väl si och så på Änge. 

Glenbarnen pratade samiska, men långtifrån alla andra 

kunde det då. De bästa skolminnen jag har är från tiden i 

Nyhemmen. 

Märta Johansson. Foto Ewa Ljungdahl 2010



31

Kära mamma! (Junetta Danielsson)
 
Nu tänker jag på hemmet det är så roligt att skriva.
Vill mamma höra något spännande en dag kom turisterna till oss
och de hörde på oss och vi fingo sjunga till dem när vi har sjungat 
så sjungde till oss och så var det en svår sjungare
det var en präst han sjöng så hård att det hördes långt.
Där var det med en doktor med och den doktorn var så rolig 
han skulle sätta sig på en bänk och han var så tjock att bara ena benet
och råven römdes på bänken och så ramlade han ned och så skrattade vi 
och när skolläraren sade till mig att jag skulle läsa när jag hade läst ett
litet stycke så kom doktoren och satte sig brevid mig så jag blev röd
så såg doktorn att jag blev rädd så sade han var inte rädd lilla flicka
jag är inte något farlig. Det är så roligt att höra på dig det var därför att jag 
satte brevid mig nu är det lite roligare.
Vi har en dräng som hugger ved han heter John Fjällsten han är så gapig.
Hoppas att ni där hemma är friska och krya om ni är det så blir jag glad.
Jag har fott en paket av faster och jag fick en strumpor av ceasa (seasa = faster) 
och vi har varit tillVålådalen och sett filmen och det var roligt så roligt må ni tro 
lilla mor och far och bror. 
Hejdå för denna gång kära mor.
 
Av lilla Maja Kristina Danielsson. Nyhem den 10/3 1932

Maja Danielsson från Glen (1922–2005)

Brev från Maja Danielsson från skolan i Nyhemmen 1932:
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Från John Daniel Larssons (Johansson) uppsatsbok,  

klass 6 i Änge 1933: 

Utflykten till Järpbyn: Det var nämligen så att Doj, 

Paulus och Jonas Fjällström hade kommit flyttande med 

sina renar, och att det en dag skulle bli renförevisning i 

Järpbyn. Då fingo vi lov att fara dit. De, som hade skidor, 

fingo åka med dem och somliga lånade sparkar, och en 

del fingo springa till fots. Utför backarna hade magistern 7 

à 8 stycken på sparken, men tänk om den skulle vicka, så 

hade väl alla farit ned i diket. Men lärarinnan råkade ut för 

ett missöde. Hon hade ramlat från sparken och fått sig ett 

skrubbsår ovanför ögonen och på näsan så att hon måste 

vända om. Men sedan gick färden utan äventyr. Vi skynda-

de oss så fort som möjligt för att komma dess fortare fram. 

När vi foro genom Järpen, sågo vi den gamla skansen och 

fabriken med sin höga skorsten. Då vi hade kommit fram 

och varit där en stund, så kommo moster och tanterna 

efter oss med matsäck, ty de förstodo nog, att vi skulle bli 

hungriga. 
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Lars Martin Jonssons betygsbok 1937–1943
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SKOLAN I MITTÅDALEN

Sigrid Rutfjäll föddes i Härbergsdalen i Frotsviken 
1898. Hon gick i skolan vid Fridbergs barnhem i 
Hillsand. Efter några år som renskötare uppfylldes 
hennes dröm att bli nomadskolelärare. Hon utbildade 
sig vid seminariet för vandrande nomadlärare i Vit-
tangi. 

1920 kom Sigrid till Mittådalen som lärarinna. 
Till en början inrättades en skolsal uppe på vinden 
hos Jon och Anna-Lisa Torkelsson. Bokhyllor och 
skåp tillverkades 
av margarin- och 
sockerlådor och 
väggarna tapetserade 
med tidningar. Efter 
några år i Kärring-
sjön och Preannehke 
kom Sigrid tillbaka 
till Mittådalen i slu-
tet av 1930-talet. Nu 
var skolan inrymd 
på bottenvåningen 
hos Rehnfeldts. Det 
var trångt i den lilla 
skolsalen. Ibland var 
det tjugo elever som 
skulle rymmas på en 
yta som var min-
dre än fem gånger 
fem meter. Kylan 

och draget var ett ännu större problem. På vintern 
måste barnen få komma fram till kaminen och värma 
händerna. Renskinnen på golvet räckte inte till för 
att hålla värmen. Det var inte ovanligt att barnen fick 
lunginflammation. 

1946 uppfördes en ny internatskola med det of-
ficiella namnet »Storvallens nomadskola«. 1964 lades 
skolan ned, rekryteringen var för dålig och följande år 
skulle det bara bli en handfull elever. Barnen över-
fördes till Änge. Det sista skolåret var Sigrid Rutfjäll 

och Laila Fjällgren 
lärare. Eva Rehnfeldt 
var föreståndarinna. 
Auktion hölls och de 
återstående inventa-
rierna skickades iväg 
till nomadskolorna i 
Tärnaby och Änge. 

Sigrid Rutfjäll har 
berättat om sin tid som 
nomadlärarinna i bo-
ken ABC bland fjällen. 

Eileen Pålsson  

från Glen, f. 1949,  

berättar: 

Till examen fick 

flickor na fara till  

Enkvist affär i  

Funäsdalen och  

köpa nya hårband. 
Skolan i Mittådalen på 1950-talet. Längst bak till vänster står Hildur 
Andersson och i mitten läraren Sigrid Rutfjäll. 
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Baksidan till betygsbok från år 1935.

SKOLAN I JÄNSMÄSSHOLMEN

På hösten 1919 kom Sigrid Rutfjäll 
till Jänsmässholmen på sin första 
lärartjänst. Undervisningen hölls 
på den tiden i en liten kåta med två 
fönster. Barnen satt på stubbar. 

Några år senare flyttade skola 
och internat in i ett hus. Martha 
Jåma, f. 1926 och elev på skolan, 
berättade att internatet först var 
inhyst i Anders Bergqvists gamla 
hus. Alla elever bodde i ett enda 
rum där man skulle äta, sova, göra 
läxor, tvätta sig och bada. Speciellt 
besvärligt var det när någon elev 
blev sjuk. Skolan hölls i ett hus 
som ägdes av en renskötare som 
hyrde ut huset till skolan medan 
han själv var med renarna på vin-
terlandet. 1926 byggdes ett nytt hus 
som fick bli både skola och lärarbo-
stad. Det var enbart renskötarnas 
barn som gick nomadskolan. Men 
i skolan i Jänsmässholmen gick det 
också två barn till bofasta samer. 
Deras föräldrar måste söka no-
madskoleinspektörens tillstånd för 
att få sända barnen till nomadsko-
lan. Lärare i Jänsmässholmen var 
bland andra Gunilla Doj och Nils 
Mårtensson.
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Den nybyggda nomadskolan med tillhörande skolhem i Jänsmässholmen invigdes 1945. Vykort. 

Ur reglementet för Jämtlands nomadskoledistrikt: 

Höstterminen 9 sept.–14 dec., vårterminen 7 jan.– 31 

maj. »Den dagliga undervisningen i visteskola har 

4 eller högst 5 timmar. Tid för slöjd inte inräknad. 

Morgonandakt hålls på lapska språket där så kan ske. 

Skolhemmets ledning och skötsel handhas av en 

föreståndarinna. Dessutom anställes erforderliga bi-

träden vilka skola vara av lapsk nationalitet där så kan 

ske. Skolhemmets ekonomi och förvaltning handhas 

av föreståndarinnan med biträde av skolans tillsy-

ningsman. Nomadskolorna äro främst inrättade för 

den nomadiserande lappbefolkningens barn. Därför 

bör skötseln av nomadskolhemmen i görligaste mån 

anpassas efter nomadlapparnas speciella vanor och 

behov«. 

Slut på de vandrande nomadskolorna
Från år 1938 började de vandrande sommarvisteskolorna 
avvecklas. Alla samebarn från Jämtland och Härjedalen 
gick därefter de två första skolåren i nomadskolan i Mittå-
dalen. Årskurs 3 och 4 gick man i Jänsmässholmen och de 
två sista skolåren i Änge. Nya internatskolor uppfördes i 
Mittådalen 1946 och Jänsmässholmen 1945.

Nomadskoleinspektör Carl Axel Calleberg var en 
av initiativtagarna till nedläggningen av de vandrande 
nomadskolorna. Han ansåg att nomadskolorna måste 
moderniseras och kåtorna ersättas av internat med un-
dervisning och inackordering i riktiga hus. Jag vågar det 
bestämda påståendet att kunskap inte förstör lapparna och 
nomadlivet, utan den bygger upp och höjer det lapska folket 
och skapar ansvar samt tar bort mindervärdskänslor.
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Fortsättningsskola
Från 1943 fanns en fortsättningsskola för samiska barn, 
motsvarande den fortsättningsskola som andra svenska 
barn då redan hade haft i ungefär 25 år. Fortsättnings-
skolan var obligatorisk och skulle, om det var möjligt med 
tanke på svårigheten att hitta lärare, vara yrkesbestämd 
och inriktad på renskötsel »och andra grenar av nomad-
lapparnas yrke«. 

Lajla Johansson från Glen, f. 1934, berättar: 

Jag gick i skolan i sex år. Sedan gick jag två somrar på 

fortsättningskurs i Änge. Fortsättningsskolan höll på i två 

månader. Det första året hade vi slöjd, hårdslöjd för poj-

karna och mjukslöjd för flickorna. Andra året var teoretiskt, 

då fick vi läsa om samernas kultur. 

Årskurs 7
Läsåret 1950/51 infördes ett frivilligt sjunde läsår. Genom-
förandet började i Änge och fortsatte sedan med skolorna 
längre norrut. I det sjunde skolåret ingick en praktiskt 
inriktad fjällkurs på ungefär en månad. 

Märta Lilja från Hosjöbottnarna, f. 1938, berättar: 

Efter sjuan var det sommarskola i Tärnaby. Vi gick där i 

en månad. Vi fick åka rälsbuss från Östersund till Storuman 

och sedan vanlig buss till Tärnaby. Det var både syd- och 

nordsamer som gick där. Det var ingen skillnad mellan oss. 

Innan jag skulle åka rälsbuss så köpte jag min första glass. 

Jag ville spara den till rälsbussen så jag stoppade ner den 

i väskan. När jag väl skulle äta glassen så hade den förstås 

smält. Vad jag var besviken! Jag visste väl inte riktigt vad en 

glass var för något. 

Märta Lilja. Foto Ewa Ljungdahl 2006.Lajla Johansson. Foto Benny Eriksson. 



38

Från 1938 fram till början av 1960-talet gick de flesta barn 
från Tåssåsens sameby de två första åren i Mittådalen, 
därefter två skolår i Jänsmässholmen och slutligen årskurs 
5 och 6 i Änge. 

Jon Anders Andersson från Arånäset, f. 1945, berättar: 

Vi hade Sigrid Rutfjäll som lärare. Hon var snäll och 

pratade samiska med oss fast hon egentligen inte fick 

göra det. Jag hade alltid hemlängtan den första veckan på 

nomad skolan, sedan gick det bra.

Skolgång mellan 1938 och början av 1960-talet för 
barnen från Tåssåsens sameby

Jon Anders 
Andersson  
noterar ägare och 
kön på renarna 
vid den årliga 
ren räkningen i 
Aloppan. 
Foto Olof T 
Johansson 2011.
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Lajla Johansson från Glen, f. 1934, berättar: 

Det år när jag egentligen skulle börja skolan var det så 

många barn att jag måste vänta tills jag fyllde åtta år innan 

jag fick börja i första klass. Jag gick i den gamla skolan i 

Mittådalen. Det var åtta flickor som bodde tillsammans i ett 

rum. De fyra pojkarna fick sova i köket tillsammans med lä-

rarinnan. Till en början hölls barnen inlåsta på internatsko-

lorna under nätterna, men senare ändrades reglerna och 

dörrarna var olåsta, mest med tanke på eldfaran. I sovsalen 

fanns en hink där man fick göra sina behov på natten efter-

som dörren var låst. Det luktade inte så gott, speciellt om 

något barn hade ont i magen. 

Från samtal i Glen 2011 med de äldre i samebyn angående 

deras skolgång: 

Visst saknade vi föräldrarna ibland. Även om det fanns 

både lärare, husmor och föreståndarinna på skolan så 

kunde de aldrig ersätta föräldrarna. Det gällde att ha en 

bästis annars kunde man bli bra ensam. En del barn blev 

retade och fick aldrig några kompisar. 

John Paulus Persson från Hosjöbottnarna, f. 1928, berättar: 

Jag var sju år när jag började skolan. Jag gick de första 

tre åren i Jänsmässholmen och fyran, femman och sexan 

på Änge. I »Holmen« fick vi bo inackorderade hos olika 

personer som bodde där eftersom det inte fanns något 

elevhem. Jag och en flicka som hette Stina Kråik fick bo 

första året hos en äldre renskötare som hette Olov Jons-

son. Vi fick ligga tillsammans i en utdragssoffa i köket. Det 

var inte tal om att få eget rum. Andra året bodde jag hos 

Pål Mårtensson. Han lärde mig att snara ripor. På en av 

mina ripvittjningsturer mötte jag en same klädd i päls som 

sa att jag inte fick snara ripor på hans ställe. Jag blev rädd 

och trodde att det var Staalo som jag mött men det var 

en gammal gubbe som hette Bergkvist. Hur han var släkt 

med Bergkvistarna i dag vet jag inte. Sista året bodde jag 

hos Jonas Nils Mårtensson. Han var far till en som hette 

Rut som senare blev gift Rönnergren. Vi fick hjälpa till med 

olika sysslor hos dem vi bodde hos, t.ex. vedhuggning. Jag 

började första skolåret i september. Då följde min far mig 

och vi gick till Bydalen. Dit kom också Elis Eliasson från 

Glen och en son till postbäraren Anders Tomasson, Nils-

Tomas Tomasson. Från Bydalen åkte vi en slags buss till 

Rönnöfors och sen vidare till Finnsäter som låg på vägen till 

Jänsmässholmen. I Finnsäter blev vi mött av folk från »Hol-

men« som hjälpte oss att bära vår packning. Vi fick gå sista 

biten mellan Finnsäter och »Holmen«. Jag kommer väl ihåg 

min första skoldag. Jag kom gående ensam och plötsligt 

mötte jag några stora djur som jag aldrig hade sett förut. 

John Paulus Persson vid sin nybyggda kåta i Hosjöbottnarna. 
Foto Ewa Ljungdahl 2007. 
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Dom vrålade och skrek och jag blev rädd och klättrade 

upp i ett träd. Där satt jag mest hela dagen och djuren gick 

nedanför. Så min första skoldag kom jag aldrig till skolan 

och det var också mitt första möte med kossor. Vi fick åka 

hem till jul och sen till sommaren. Min ajja (= farfar) var 

från Tjouren i Sösjö sameby och jag träffade några kusiner 

på skolan som jag aldrig hade träffat förut bland annat Nils 

Konrad Persson, och så fick jag följa med honom hem över 

påsken. Annars fick man inte åka hem förrän till sommaren. 

Mina äldre syskon hade gått i skolan i Nyhemmen och bör-

jat på Änge för att gå fjärde, femte och sjätte klass. Skolan i 

Nyhemmen var redan nerlagd så det var därför jag fick gå i 

Jänsmässholmen. Min yngsta syster Hildur började i första 

klass när jag gick i tredje så vi gjorde sällskap till Holmen 

i alla fall ett år men vi fick inte bo tillsammans. Läraren 

hette Nils Mårtensson och var också same. Det var mest 

att läsa, skriva och räkna och lite slöjd. På den tiden var det 

stor rendödlighet p.g.a. sjukdom och mycket rovdjur, så 

många i Holmen blev renlösa. Lappfogden införde då en 

ny reform för att skola om en del samer till bönder och de 

fick ett hus, någon ko, lite höns och så skulle de bli bönder 

och vi barn på skolan fick läsa om »den svenska bonden«. 

Den reformen var ju dömd att misslyckas har jag förstått i 

efterhand. Det har gjorts mycket experiment på samerna 

genom tiderna. Vi hade två lärare på Änge, en som hette 

Torsten Smideberg och en som hette Kalle Johansson. 

Jag minns att Kalle Johansson var så sträng och rent ut 

sagt sadistisk. Han brukade ge oss stryk och örfilar och Elis 

Eliasson och Per Gustaf Persson(Sparrock) fick örfilar så att 

trumhinnorna brast och de fick dålig hörsel utav det. Det 

fanns också andra skolor runtomkring Änge, till exempel 

Kyrkskolan, och vi slogs mycket med bondungarna som 

ropade lappdjävlar och lappungar efter oss. Det var en 

evig fejd. Efter sjätte klass kunde man gå ett extra år, en 

slags fortsättningskurs, på Änge så jag gick den. Då hade vi 

mycket slöjd.

Lajla Johansson från Glen, f. 1934, berättar: 

Minnen från klass 5 och 6 i Änge: På kvällarna gick all tid 

åt till läxläsning. När vi hade läst läxan blev vi förhörd av lä-

rarinnan. I bästa fall fanns det lite för egna sysslor sedan. På 

lördag eftermiddag fick vi vara lediga en timme och gå till 

byn (Undersåker) . Där handlade vi på Strandbergs, Konsum 

eller Turistaffären. Varje barn fick handla för 15 öre varje 

lördag. Vanligtvis köpte vi godis. Pengarna var barnens 

egna. De lämnades till föreståndarinnan av föräldrarna när 

terminen startade. När vi skrev brev hem så drogs det av 

tre öre per brev för frimärke av deras insatta pengar. Varje 

fredagskväll kom prästen för att läsa aftonbön med barn 

och personal. Efter aftonbönen samlade prästen in pengar 

till välgörenhet. 

Från samtal vid skolmöte i Glen 2011: 

Det förekom sällan att föräldrarna kom och hälsade på 

oss vid skolan (Änge). Att ringa hem var inte heller vanligt 

eftersom det var många som inte hade telefon.
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7.00  Uppstigning, påklädning, tvättning, 
 tandborstning, bäddning.
7.45 Morgonmål, rast, färd till skolan
8.20 Skolarbetet börjar
10.15 Frukostrast en timme
2.15 Middag och därpå hushållsarbete, varvid   
 flickorna diska och städa, gossarna hugga och  
 bära ved, hämta vatten m.m. ; sedan arbetet  
 fullgjorts rast
4.00 Läxläsning
4.45 Rast och intagning av kaffe, te eller choklad
5.15 Läxläsning
6.00 Ledighet, å vilken barnen dels få fullgöra   
 egna angelägenheter såsom läsning av böcker  
 ur lärjungebiblioteket, tidningsläsning,   
 brevskrivning, slöjd m.m., dels få ägna sig   
 åt sång, lekar, sport och dylikt; härvid skola  
 föreståndarinna, hushållerska, lärare och   
 biträde i görligaste mån tillse, leda    
 och uppmuntra barnen

7.00 Repetition av läxor
7.30 Kvällsmål, därefter rast
8.30 Aftonbön, om möjligt på lappska; – tystnad

Jämväl under söndag och helgdagar följes en motsva-
rande dagordning. Varannan söndag besöka barnen 
om möjligt gudstjänst i kyrkan eller söndagsskola. 
Ibland kan gudstjänst i radio åhöras istället för besök 
i församlingens kyrka, vilket kan vara lämpligt vid kall 
och dålig väderlek. 

Barnen skall vara snygga och välvårdade. Noggrann 
övervakning av barnen skall alltid ske. 

Skellefteå den 19 november 1941 
C. Axel Calleberg. 

DAGORDNING VID RIKETS NOMADSKOLOR
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Från samtal vid skolmöte i Glen 2011: 

Skolaga var inte ovanligt på Änge. Det förekom att 

barnen, speciellt pojkarna, fick stryk när de hade varit 

besvärliga och uppkäftiga. Ett slag med mattpiskan mot 

baken var inte ovanligt. Ibland fick pojkarna stryk i »förväg«, 

i förebyggande syfte. Det var ovanligt att flickorna fick 

stryk. Men både fröknar och föreståndarinnor kunde lug-

gas ibland. Vi fick inte gå utanför stängslet som omringade 

skolan. Ibland stod barnen från byn utanför stängslet och 

retades och skrek »lappungar«. Det hände att något barn 

från skolan hoppade över stängslet och hamnade i slags-

mål med bybarnen. Pojkarna fick gå utanför stängslet när 

de skulle gå och hämta posten. Flickorna fick aldrig hämta 

posten. Det var ganska vanligt att barnen hade huvudlöss. 

Därför klippte läraren av allt hår på pojkarna när de började 

skolan. Flickorna fick behålla sitt hår, men varje vecka kam-

mades de med en luskam som var doppad i DDT-pulver. 

Förutom skolarbetet hade vi uppgifter som vi skulle utföra. 

Pojkarna skulle hämta ved och vatten och flickorna dukade 

och diskade. 

Märta Lilja från Hosjöbottnarna, f. 1938, berättar: 

Årskurs ett till tre gick jag i Jänsmässholmen. För att 

ta mig till skolan från hemmet i Hosjöbottnarna var det 

till att gå två mil till Sällsjö, sedan taxi till Mörsil och där 

kom skolbilen från Rönnöfors. Skolbilen hade först hämtat 

barnen från Vallbo. Resan gick sedan vidare till Finnsä-

ter. Därifrån fick vi gå eller åka skidor om det var snöföre 

ungefär nio km till Jänsmässholmen. Vi bodde i flick- res-

pektive pojksalar. Första veckan så grät alla barn för vi ville 

bara hem. Skolan startade omkring den 9 september och 

slutade i slutet av maj eller början av juni. Det fanns bara 

jul- och påsklov. Påsken var det i regel bara de barn som 

bodde närmast som fick åka hem. Inte jag. Troligtvis var 

Nomadskolan i Änge från 
början av 1930-talet.  
Foto privat.



43

det för att det blev för dyrt att skicka hem alla barn över 

påsken också. Maten var i regel bra förutom på morgonen 

då vi fick en välling som var som gröt. Det kändes tryggt att 

ha min bror Torsten med på skolan. Jag minns inte om det 

var i första eller andra klass så skulle Torsten och en pojke 

från Grönvallen, Nils Jonasson, rymma hem. Jag grät och 

letade efter dom för jag ville inte vara ensam kvar på sko-

lan. Dom kom inte så långt som tur var. Vi var även tvungna 

att vila middag en timme varje dag och då skulle det vara 

knäpptyst. Husmor var från Hörnöfors och hette Margareta, 

hon var väldigt snäll. Biträdena var Sara och Susanna Kuh-

munen som också var snälla.Skuuvle Nils Mårsa (= läraren 

Nils Mårtensson) var väldigt orättvis. De barn som hade det 

bra ställt och de som bodde nära var favoriter. Jag minns 

särskilt när vi hade djurundervisning så liknade han några 

av oss med djur. Mig jämförde han med en gris för jag var 

lite rund, fast det fanns barn som var tjockare än mig men 

de var ju från de lite »bättre« familjerna och de blev aldrig 

liknade med något djur. Ville vi vara sjuka någon dag så åt vi 

tandkräm så fick man ligga i sängen en dag. Åk 4-7 gick jag 

i Änge. Där var det staket runt omkring skolan och hemmet 

och det fick vi inte passera utan tillåtelse. Varannan helg var 

vi tvungna att gå i kyrkan var sig vi ville eller inte. Lappkläd-

da var vi tvungna att vara på skolan utom kanske sista året 

om jag minns rätt. En gång när Lapp-Lisa skulle komma 

och uppträda i kyrkan var vi lappungar tvingade att sitta på 

altarringen som något slags kuriosa. Husmor var inte snäll. 

Men vi barn hade vår beskyddare i Lasse Blindh som också 

gick i skolan. Hon var nog lite rädd för honom. Vi fick lov 

att hälsa på de gamla som bodde på Fjällgård ibland. Då 

kunde de fråga vem man var, och var man släkt så fick man 

en liten slant eller godis. Pojkarna kunde vara lite busiga 

med gamlingarna och peta dem i röven med en pinne när  

de satt på utedasset. Vi var även hjälpsamma med gamling-

arna och försökte hjälpa till. Bland annat en tant som hette 

Gunilla och bodde på Fjällgård, hon gick för att hämta en 

30 liters kruka med mjölk från landsvägen som hon drog på 

en släde. Från vägen och till hemmet var det en jättebrant 

backe. Då hjälpte jag tanten med kälken och hon blev så 

glad. På helgerna var vi ute och gick så mycket som möj-

ligt, bland annat till Ristafallet. Det gjorde vi gärna för att 

komma ut från stängslet där vi var jämt. Vi bodde i sovsalar 

med träsängar på rad med ett litet bord emellan. Det fanns 

2 flick- och 2 pojksalar. Det var mycket bus och fnitter på 

kvällarna. Sista året när jag gick i 6:an var jag så glad för att 

det skulle vara sista året i skolan och få åka hem men så 

infördes tyvärr 7:an.

Per Jonasson från Grönvallen, f. 1938, berättar: 

Vår familj bodde i Grönvallen. När jag var sex år och 

skulle börja skolan i Jänsmässholmen fick man gå till Vallbo 

och sedan åka taxi till Mörsil och vidare med skolbuss. 

När vi kom till Finnsäter kördes våra saker med häst och vi 

själva fick vi gå, det var ca 9 km till Jänsmässholmen. När 

Luciafest på Änge nomadskola 1949. 
Foto privat. 
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det var dags för jullov så var det hästskjuts först, sedan taxi 

till Änge där vi fick sova över innan hemfärd till Grönvallen. 

Jag var duktig på att åka skidor och ingick i den grupp som 

fick hämta mat i Finnsäter. Jag gick tre år i Holmen och 

sedan tre år i Änge. Sedan var det sommarskola i Tärna. Nils 

Mårtensson som var lärare i Holmen var snäll men det var 

morgonbön varje dag. Läsa katekesen och mycket predikan 

minns jag. Internatskolan har satt sina spår tycker jag. Det 

var svårt att lämna hemmet när man skulle till skolan. Jag 

började när jag bara var sex år. I Holmen fanns det mycket 

mat men gröten var hemsk. Sillen luktade illa. När det var 

slakt köptes matrenar in och blodet förvarades i en tunna. 

På våren blev den blev sur och luktade illa. Då kokades det 

soppa på den. Det slutade med att vi blev magsjuka. När jag 

kom till Holmen fick jag flytta in i hus som jag inte var van 

med. Hemma i Grönvallen bodde vi i kåta. Det var sovsalar 

för pojkar respektive flickor med ca tio barn i varje. Skolan 

började i september och höll på tills någon dag före jul. Då 

först fick vi åka hem. Sedan tillbaka på trettondagen och 

vara på skolan till början på juni. I Holmen blev man be-

handlad simpelt. Man var väl inte från de finare familjerna. 

I Änge skulle man gå i kyrkan varje söndag och ha kolten 

på. Vi blev attackerade av »bonnungarna« och gamla gub-

bar ropa lappyngel efter oss. I Änge var det mycket gråt. 

Mycket läxor hade man och ingen att fråga. Konstigt nog 

efter några dagar så acklimatiserade man sig. En husmor 

skulle kallas »lilla mor« minns jag. Vi var två familjer som 

bodde i Grönvallen. Nils Nilsson som är min kusin, han sa 

han skulle köpa en kanon från Bofors och skjuta sönder 

Änge. Sista året i skolan var i Tärna. Naturkurs hette det och 

man fick lära sig blommor och natur. I skolan var jag duktig 

i matematik. Skolan har bara varit ett nödvändigt ont för mig. 

Per Jonasson vid sin kåta i Bartjan. Foto Olof T Johansson 2010.
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Morgonmål alla vardagar: Havrevälling, kokt på 
mjölk; smör och bröd

Frukost alla vardagar:
måndag: Sill och potatis
tisdag: Filmjölk
onsdag:  Fläskpannkaka
torsdag: Filmjölk
fredag: Salt fisk med potatis

till alla frukostar serveras smör, bröd och mjölk

Middag alla vardagar:
måndag: Blodpannkaka eller palt med fläsksås
tisdag: Bruna bönor med fläsk eller stuvade 
 makaroner med fläsk
onsdag: Köttvälling med potatis och risgryn eller   
 köttvälling avredd med vetemjöl
torsdag: Ärtsoppa med fläsk
fredag: Köttsoppa med klimp eller köttsoppa 
 med potatis och morötter
lördag: Fruktsoppa med smör och bröd

till alla middagar utom lördagsmiddagen serveras 
endast bröd

Kvällsmål alla vardagar: Ena kvällen havregrynsgröt 
och andra kvällen rågmjölsgröt med mjölk

Sön- och helgdagar: 
Frukost:       Risgrynsvälling kokt på mjölk; 
 smör och bröd
Mellanmål: Kaffe eller te med vetebröd
Middag: Kött, potatis, buljong och bröd
Kvällsmål: Choklad med smör och bröd eller gröt   
 och mjölk

Färsk fisk kan utnyttjas istället för salt fisk och sill, då 
så kan ske. Pannkaka med bärmos må ibland utnyttjas 
som frukostmål. Till middag kan ibland givas blodpalt 
med renfett eller stekt lever med potatis.

Råa morötter må också förekomma liksom annan 
råkost.

Skellefteå 18 november 1941. C. Axel Calleberg.

MATORDNING VID RIKETS NOMADSKOLOR

Från samtal vid skolmöte i Glen 2011: 

Även om maten på skolan var annorlunda än hemma, 

där vi mest åt kött, så tyckte de flesta barnen att det var 

god mat på nomadskolan. Man behövde aldrig vara hungrig. 
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Ewy Jonsson från Glen, f. 1946, berättar: 

Jag började skolan som sexåring i Mittådalen. Min mor 

Maja följde med mig när jag skulle börja i första klass och 

stannade några dagar. Jag var i Mittådalen hela det första 

skolåret med undantag av julen, då jag fick resa hem några 

dagar. Det andra skolåret fick jag fara hem till påsken också. 

Resorna hem var det familjerna själva som fick betala. Jag 

gick i Mittådalen de tre första skolåren, men jag trivdes inte, 

mest tack vare att jag inte tyckte om en av personalen. Jag 

började i fjärde klass i Jänsmässholmen. Jag skulle egent-

ligen ha börjat där redan i klass tre, men det ville jag inte, 

så av två onda ting valde jag att gå ett år extra i Mittådalen. 

I Jänsmässholmen gick jag bara ett år. Jag vantrivdes där 

också, kanske mest för att jag kände att jag inte hörde 

hemma där. Jag tyckte att jag fick lite hjälp med skolar-

betet, och känner mig mer som »självlärd«. Åren på Änge, 

klasserna fem, sex och sju, blev inte så mycket bättre. Jag 

trivdes inte på Änge heller, men tack vare att jag fick en lä-

rare där som jag tyckte bättre om, blev de sista skolåren på 

sätt och vis ändå lite bättre. Något som jag såg mycket fram 

emot på Änge var sameslöjden eftersom jag alltid har tyckt 

om att handarbeta. Under skoltiden sydde jag bland annat 

ett barmkläde och ett bälte. Jag saknade renkött medan jag 

gick i skolan. Jag minns att en same levererade renkött till 

skolan, men det köttet fick eleverna aldrig smaka. 

Eileen Pålsson från Glen, f. 1949, berättar: 

Jag gick mina första tre skolår i Mittådalen. När jag 

var sju år blev jag sjuk och låg tio månader på sjukhuset i 

Östersund. Jag kunde därför inte börja i första klass förrän 

i februari. När jag kom till skolan blev jag retad, för ingen 

trodde att jag kunde läsa. Men jag kunde både läsa och 

skriva. Redan innan jag blev sjuk hade jag klippt ut bok-

stäver ur tidningar tillsammans med Regina Danielsson 

hemma i Glen, och på sjukhuset hade jag tränat skrivning 

och läsning så bra att jag fick flytta direkt till andra klass i 

Mittådalen. Jag hade Sigrid Rutfjäll som lärare. Eva Rehn-

feldt var husmor, Maja Fjällgren och Karin Vilks biträden. 

Jag trivdes bra i Mittådalen och har mest trevliga minnen 

därifrån. Vi fick fara hem över jul och påsk, men också ett 

par dagar vid Mikaelihelgen på hösten. Föräldrarna lämna-

de fickpengar till barnen hos husmor varje termin. Hus-

mor hade pengarna i ett skrin och bokförde noggrant när 

barnen tog ut sina pengar. På lördagarna fick vi ta ut 25 öre 

och gå till Alma Fjällgrens kiosk och handla godis. Annars 

fick vi inte gå utanför skolområdet annat än för att hämta 

Ewy Jonsson. Skolfoto 1952 eller 1953. 
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Teckningar av Eileen Pålsson  
från skoltiden i Mittådalen.
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posten, som vi fick turas om att göra. Vi hade också andra 

småsysslor, till exempel att hämta mat i matboden. En gång 

varje skolår for alla barnen till tandläkaren i Funäsdalen. 

Det var hemskt, minns jag, för tandläkaren var så hårdhänt. 

Jag tyckte att slöjden var roligast och kommer fortfarande 

väl ihåg vad vi fick göra; virka grytlappar, fålla en handduk, 

brodera vårt namn och göra band och tofsar. Sigrid Rutfjäll 

var noga, så det gick inte att slarva. Att rita tyckte jag inte 

var lika roligt. De finaste teckningarna hängdes upp på väg-

gen, men jag minns inte att mina teckningar hamnade där. 

Det pratades vanligen inte samiska på skolan, men på roliga 

timmen på lördagarna spelade jag och min kompis Vanja 

Torkelsson ibland små teaterstycken på samiska. Innan det 

blev landsväg till Glen 1961 var det besvärligt att ta sig till 

skolan. På vintern åkte vi skidor, antingen till Prästbodarna 

eller till Lövdalen. Sen var det taxi till Börtnan och därifrån 

buss. På sommaren fick jag antingen gå eller åka jeep eller 

häst med farfar. 

Flera minnen från Mittådalen: Ibland var det söndags-

skola hemma hos Kristina Torkelsson. Det var roligt, för 

Kristina var så duktig att berätta. Vi åkte mycket skidor, 

både på skolan och på fritiden. På sista april var det extra 

roligt, för då var det majbrasa och alla barnen sprang 

omkring på skaren och samlade ved. Ibland fick vi gå till 

Samegården, jag minns speciellt en gång när Snoddas var 

där och sjöng. Det hände att vi fick visa upp oss när det 

kom turistbussar. Då skulle vi vara klädda i kolt. Klasserna 

fyra till sju gick jag på Änge. Där fick man inte heller tala 

samiska, men vissa samiska ord fick man lära sig att skriva. 

Helly Blomkvist var lärare. Jag trivdes på Änge också, och 

liksom i Mittådalen var det slöjden som jag tyckte mest 

om. I femte klass fick alla flickor sticka ett par vantar med 

mönster av tunt yllegarn och i sexan fick vi sy en skinnväska 

med tenntrådsbroderier. I sjuan stickade vi tröjor och sjalar. 

När det var examen ordnade fröken slöjdutställning. Ett 

starkt minne från skoltiden är när lärarinnan bröt benet i 

gymnastiksalen. Det var en flicka som råkade springa på 

henne så att hon ramlade så illa att benet bröts. Det var 

väldigt besvärligt att bära ner henne, för gymnastiksalen låg 

på andra våningen. 

På sommaren direkt efter sjuan var det obligatorisk fält-

studiekurs under sex veckor. Pojkarna bodde på skolhem-

met i Gällivare och flickorna på nomadskolan i Karesuando. 

Det var gemensam tågresa, läraren Gustav Heihka kom 

Eileen Pålsson. Foto Ewa Ljungdahl 2010. 
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Skinnväska med tennbroderier som Eileen sydde i sexan. 
Foto Ewa Ljungdahl Eileens vantar från årskurs fem. Foto Ewa Ljungdahl 

och hämtade oss i Östersund. Jag minns att flickorna fick 

kliva upp kockan sex på morgonen och springa fem km. 

Sedan skulle vi samla blommor och lära oss namnen på 

dem. Ibland bodde vi i tält och så ingick det en bussresa 

till Rostadalen i Norge. Där fick vi bo i en gammal militär-

förläggning, lära oss att simma och att ge första hjälpen. 

Vi fick också gå och titta på renskiljning. Efter skolan gick 

jag och läste i Funäsdalen. George Granberg var konfirma-

tionspräst. Under den tiden bodde jag hos sina släktingar 

Torkel och Maria Larsson i Mittådalen.
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Brev hem till föräldrarna från Jon Anders  
Andersson från skolan i Änge 1957: 
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Från nomadskola till sameskola
När man tittar i backspegeln kan nomadskolereformen 
från 1913 synas märklig men samtidigt typisk för sin 
tid.  Renskötarnas barn skulle undervisas i kåtor för att 
inte »klemas bort« och vänja sig vid ett bekvämare liv, 
men samtidigt skedde undervisningen på svenska. Positivt 
var att alla samebarn fick skolundervisning. 

Nomadskolan hade egen skolstadga, kortare skoltid 
och andra ämnen än andra barn. Många samer krävde att 
deras barn skulle få en undervisning som var likställd med 
den övriga befolkningens. 

1962 beslutade riksdagen om en omorganisation av 
undervisningen för samiska barn. Nomadskolan jäm-
ställdes med den övriga obligatoriska svenska skolan och 
namnet ändrades till sameskola. Sameskolans årskurs 1–6 
blev frivillig och öppen för alla samiska barn, inte bara 
för renskötarnas. Skolplikten blev nio år liksom för alla 
barn i Sverige. Samiska blev ett obligatoriskt ämne och 
fick omfatta högst två veckotimmar. 1980 inrättades en 
sameskolstyrelse. 

Ett samiskt högstadium inrättades 1962 i Gällivare. 
Där fick barn från hela det samiska området gå om de 
själva ville. Det samiska högstadiet lades ned efter läsåret 
1983/84. 

Bengt Johansson från Arånäset, f. 1951, berättar: 

Åk 7–8 gick jag i Gällivare. Vi åkte buss från Åsarna till 

Östersund där vi övernattade på pensionat Svea. Sedan vi-

dare nästa dag med rälsbuss som gick 07.05 på morgonen, 

det blev en paus i Arvidsjaur och där slogs vi och snattade 

grejor. En gång så tog vi pimpelgrejer på hemvägen men då 

åkte vi fast. Vi kom inte fram förrän sent på kvällen. 

Bengt Johansson. Foto Olof T Johansson 2008.
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Samernas folkhögskola
1942 startade Samernas Folkhögskola i Sorsele. Initia-
tiv till skolan togs av Gustav Park med stöd av Svenska 
Missionssällskapet. Missionssällskapet var skolans första 
huvudman, och tanken var att verksamheten skulle vara 
»en kristen gottgörelse av gångna tiders angrepp«. Biskop 
Bengt Janzon i Luleå ansåg att om samerna skulle kunna 
hävda sin plats i det svenska samhället behövdes kun-
skaper, bildning och utbildning. Samernas folkhögskola 
skulle vara den naturliga platsen för samernas utbildning 
efter de första sex obligatoriska skolåren, och skolans syfte 
var att fungera som ett centrum för bevarande och ut-
veckling av den samiska kulturen. En kristen folkhögskola 
som skulle hjälpa de unga att slå vakt om sitt kulturarv. 

1945 flyttades verksamheten till Jokkmokk. Rensköt-
sel, samisk kultur och samiska språk samt traditionell 
slöjd och hantverk var de viktigaste ämnena och skolan 
erbjöd två årskurser. Från 1960-talet minskade elevantalet 
stadigt, förmodligen därför att nioårig grundskola blev 
obligatorisk för alla barn. 1972 överlämnades Samernas 
folkhögskola från Missionsförbundet till en ny huvud-
man, stiftelsen Samernas Folkhögskola med Jokkmokks  

 
kommun, SSR och Same Ätnam som stiftelsebildare. 
Samtidigt tillkom en ny utbildning, en ekologilinje som 
var öppen inte enbart för samer. 1990 bytte skolan namn 
till Samernas utbildningscentrum och är inte längre en 
formell folkhögskola. Huvudämnen är liksom tidigare 
rennäring, språk och slöjd, men idag erbjuder skolan både 
kortare och längre utbildningar även i andra ämnen, som 
samisk matlagning och tolkutbildning (från Samernas 
utbildningscentrums hemsida). 

Samiska barn och ungdomar från hela Sverige och 
Norge har gått på Samernas. Skolan har haft mycket 
stor betydelse, både för att höja utbildningsnivån bland 
samerna och för att skapa kontaktnät för resten av livet 
över hela Sápmi. 

John Paulus Persson från Hosjöbottnarna, f. 1928, berättar: 

Efter skolan var jag mest bara hemma några år. Jag 

skulle bli renskötare som mina äldre bröder och var dräng 

i Jokkmokk några år, men jag var mer intresserad av slöjd 

och hantverk så jag gick på folkhögskolan i Jokkmokk och 

lärde mig slöjda där. 
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I Jämtlands län var sameskolan i Änge den enda kvar-
varande samiska skolan efter omorganisationen 1962. 
Där bedrevs undervisning i årkurs ett till sex. Högsta-
diet kunde man antingen gå i hemkommunen eller i det 
samiska högstadiet i Gällivare. Skolan i Änge lades ned 
1988. Därefter får samiska barn gå i skola tillsammans 
med övriga elever i hemkommunerna. 

Thure Lilja från Hosjöbottnarna, f. 1951, berättar: 

Åk 1-3 gick jag i Mittådalen. För att ta mig dit fick jag 

gå eller åka skidor till Höglekardalen, sedan var det buss 

eller taxi till Hallen. Dit kom skolbussen från Änge som 

hämtat upp barn under vägen. Sigrid Rutfjäll var lärare. Eva 

Rehnfeldt husmor. Maja Fjällgren kokerska. Laila Andersson 

jobbade också på skolan. Vi bodde på skolhemmet. Det 

var bra mat på skolan. På kvällen fick vi gröt och resterna 

stektes sedan upp till morgonfikat. Skolan köpte matrenar 

av Mittådalslapparna. På loven fick jag åka hem. Jag minns 

en gång när vi var på utflykt till Röros i Norge så köpte vi 

barn en massa godis. När vi sedan åkte hem i bussen så 

blev många av oss kissnödiga och ville stanna men se det 

fick vi inte utan hon som följde med sa att vi fick hålla oss. 

Det slutade med att hälften kissade ner sig. Det var inte 

snällt gjort av henne.

Åk 4-6 gick jag i Änge. Husmor hette Gunborg Kullberg. 

Där var det inget bra överhuvudtaget, miljön, omgivningen 

m.m. Vi gnabbades mycket med bybarnen. Maten var 

inte heller bra förrän Bibbi Gustavsson kom som kocka. 

Det förekom inget fysiskt straff på skolan men däremot 

psykologiskt. Jag minns att vår lärare straffade på så vis att 

man fick stå i en liten ruta om man gjort något som han 

tyckte var fel, och det kunde vara en väldigt lång stund. Var 

det inte rutan så fick man tvätta strumpor eller fick ute-

gångsförbud. Åk 7-9 gick jag i Gällivare. Då fick jag ta mig 

till Östersund och sedan åka Inlandsbanan. När jag började 

där fick vi bo i en lägenhet innan elevhemmet blev färdigt. 

Då åt man frukost där, lunch på skolan och middag på ho-

tellet. Sedan när vi flyttade till elevhemmet kom maten från 

ett ställe som lagade till gruvarbetarna och den var SUPER. 

Flickorna bodde »på andra« sidan och dit var det väldigt 

långt tyckte vi. 

Ivan Johansson från Glen, f. 1953, berättar: 

Jag började första klassen i Mittådalen det året jag fyllde 

sju. Jag gick från Glen till Lövdalen och fick sedan bilskjuts 

från Lövdalen till Flåsjön. Från Flåsjön gick färden vidare 

till Åsarna med buss, ifrån Åsarna till Hede med tåg och 

slutligen från Hede buss till Funäsdalen eller Mittådalen. 

Skolgång efter 1962 för barnen från Tåssåsens sameby

Thure Lilja på skolan i Mittådalen i slutet av 1950-talet.  
Foto privat. 
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Ibland fick jag åka hästskjuts den första biten från Glen till 

Lövdalen. I Mittådalen gick jag de tre första skolåren. Jag 

trivdes väldigt bra, något som jag tror beror på att jag hade 

många släktingar där. Så fort jag fick tillfälle besökte jag 

släktingarna. Flera gånger rymde jag till Maria och Torkel 

Larsson, som bodde i Mittådalen, och fick mat där. Efter 

tre år i Mittådalen gick jag i Änge. Då hade det byggts väg 

mellan Glen och Börtnan, så det blev enklare att färdas. 

Jag trivdes bra på Änge också. Där hade vi en lärare som 

hette Smideberg och var från Småland. Smideberg var hård 

mot de som inte klarade skolan så bra, men han var rättvis 

minns jag. På fritiden besökte vi äldre samer som bodde på 

ålderdomshemmet Fjällgård alldeles intill sameskolan. Jag 

brukade hälsa på en kvinna som hette Lotta på Fjällgård, 

Ivan Johansson. Foto Bengt-Arne Johansson 2008.
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och hjälpa henne att plocka körsbär i trädgården. Då Lotta 

fick se mig plocka körsbär genom fönstret blev hon arg och 

hytte med käppen mot mig. Hon förstod inte att min avsikt 

var att hjälpa henne med bärplockningen. Vi anordnade 

egna skidtävlingar och spelade ishockey. Ibland kunde 

första priset på en skidtävling vara en dosa snus, något som 

läraren Smideberg inte alls tyckte om. En gång hade vi smi-

tit iväg till kiosken i byn och köpt tuggtobak och cigaretter. 

Vi gick in på våra rum och tjuvrökte, men Smideberg fick se 

det och blev riktigt arg. Smideberg var själv storrökare, så 

jag förklarade att det var läraren själv som hade lärt oss att 

röka. Varje helgdag var det predikan i kyrkan i Undersåker. 

Alla elever måste gå dit och sitta på en träbänk och lyssna. I 

sjätte klass fick jag lära mig att simma på badhuset i Järpen. 

Läraren hette Stinnerbom och kom från Västerbotten. Jag 

kommer ihåg honom som en sportfåne. Efter sjätte klass 

var det dags att röra på sig igen. Den här gången gick fär-

den till Gällivare. Alla elever från sydsamiskt område reste 

dit tillsammans med tåg, och framme på stationen i Gäl-

livare kände vi oss som en flock judar med sina kappsäckar 

på väg till fängelset, eller som ett fån. Vi visste inte vart vi 

skulle ta vägen, men efter en stund dök det upp en ledare, 

som visade oss vägen till elevhemmet. Jag fick många 

vänner och trivdes bra där också. Däremot tyckte jag inte 

så mycket om maten, till exempel kunde vi få palt och sås 

lagat av gammalt härsket hårdbröd. I nionde klass bör-

jade jag på renskötarlinjen. Där gick vi varje måndag hela 

skolåret och på sommaren efter sista skolåret. Av alla elever 

på skolan var det bara sju som valde att gå renskötarlinjen. 

Vi sju hade väldigt roligt tillsammans och vi fick delta i flera 

uteaktiviteter som att fiska gädda, och vara på kalvmärkning 

på olika platser.

Bengt Johansson från Arånäset, f. 1951, berättar: 

Åk 1-3 gick jag skolan i Mittådalen. Jag bodde i Arånäset 

och fick åka skolbuss som hämtat upp andra samebarn 

som också skulle dit. Jag tyckte det gick ganska bra att åka 

iväg till skolan. Vi bodde på elevhemmet där. Vi fick åka 

hem på Mikaelilovet, jul- och påsklov. Det som var bäst var 

när man fick paket hemifrån som kunde innehålla helstekt 

bringa, mylta och godis. Jag och Lars-Ingvar Jonsson från 

Glen var de enda som pratade samiska. Det tyckte lärarin-

nan Sigrid Rutfjäll var pittoreskt. När vi sedan började prata 

svenska som de andra så blev hon sur på oss. Det kändes 

som en bestraffning. Sigrid Rutfjäll var lärare i 1-2:a, senare 

i 2:an kom Anna Blind från Vilhelmina. Åk 4-6 gick jag i 

Från Mittådalen skolåret 1961–62. Nedersta raden från vänster: 
Alf-Martin Fjällgren Alf Jonas Åhrén, Ivan Johansson, Bengt  
Johansson, Anders Renfeldt, Mellersta raden sittande fr. v.:  
Pia Persson, Ingegerd Rensberg, Britt-Inger Gustavsson,  
Margareta Renfelth, Reidar Nordfjäll, Lars-Ingvar Jonsson. 
Stående fr. v.: Siv Fjällgren, Ellen Blind, Eva Renfeldt (förestånda-
rinna elevhemmet), Astrid Gustavsson, Reinie Fjällström, Kristina 
Persson. Längst bak: Laila Andersson (Rensberg) (biträde), Sigrid 
Ruthfjäll (lärare), Maja Fjällgren (kokerska). Foto privat. 
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Änge. Där bestämde de större barnen över oss mindre. Så 

fort tillfälle gavs slogs vi med ortsborna (barnen). På sön-

dagarna var vi tvungna att gå i kyrkan och vara finklädda. 

Om det var något speciellt så var vi tvungna att ha gapta 

(= kolt). Maten var bra för det mesta men vi var tvungna att 

äta upp allt på tallriken. Jag minns att Thure Lilja kräktes av 

fisksoppan.

Jeanette Kråik från Vålådalen, f. 1969, berättar: 

Det var självklart att jag skulle gå på Änge, det var något 

som jag växte upp med. Mina fem äldre syskon hade gått 

där. Jag vet inte om jag visste om någon annan skola. När 

jag började hade jag min två år äldre syster där. Det kändes 

bra. Jag minns de slätmanglade lakanen som var stela, och 

Barnängens tvål på alla toaletter. Allt var så rent. I början 

Jeanette Kråik. 
Foto Olof T
Johansson 2012. 
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längtade jag hem mycket, speciellt under de mörka höst- 

och vinterkvällarna. Men de äldre barnen tog hand om de 

yngre och vi fick en stark sammanhållning. Jag trivdes sen 

bra på Änge och hade en bästis, Anna-Maria Nilsson från 

Östersund, vi var tillsammans jämt. Hon var jätteduktig på 

att rita. När vi samlade in pengar till en skolresa såg vi en 

tävling i tidningen Kamratposten om att skriva en berättelse 

med bilder till. Vi antog utmaningen, och skrev och ritade 

en berättelse om en samepojke som hette Mika. Vi vann, 

första pris ettusen kronor! Då blev det jubel på skolan. Det 

fanns ett kafé vid Hållands folkhögskola, dit vi brukade gå 

och köpa kakor. Där fanns en jukebox också, så vi kunde 

spela musik, en krona per låt. Vi fick egentligen bara äta 

godis på helgen, men personalen hade nog inte tänkt på 

att vi kunde gå till kaféet. Bara det var ju spännande! Det 

var också en del kristligheter på skolan, bordsbön före och 

efter varje måltid. Psalm och bön varje morgon när vi kom-

mit till skolan. Godnattbön varje kväll. Vi var mycket ute 

och sjöng. På Jamtli, julfester med mera. Då skulle vi ha på 

oss gaapta (= kolt). 

Nils Anders Jonsson från Glen, f. 1970, berättar: 

Jag började skolan 1976. Börtnans skola hade lagts ned 

några år tidigare, så jag gick på skolan i Skålan. Det var den 

skola som låg närmast för oss som bodde i Glen. Det är 

lite mer än fem mil mellan Skålan och Glen. För mig och 

min familj var det naturligt att söka oss ned till Skålan-

Börtnanområdet eftersom det var där vi hade renarna 

under vintern och på så vis kände mycket folk och hade 

många goda vänner. Min mor Ewy jobbade i närheten, och 

vi fick husrum i Fotingen, hos Lars och Joel Pålssons farfar. 

Där bodde vi under veckorna när jag var i skolan och mor 

Ewy på jobbet. När helgen kom for vi hem till Glen. När 

jag hade gått tre år på skolan i Skålan så fick Ewy nytt jobb 

med nya arbetstider. För att jag skulle slippa vara så mycket 

ensam på eftermiddagarna bestämdes det att jag skulle 

börja på sameskolan i Änge. Där började jag i fjärde klass. 

Jag trivdes förhållandevis bra i Änge även om jag tyckte att 

det var tråkigt att fara hemifrån. Jag lärde känna flera andra 

samebarn, bekantskaper som jag hade stor glädje av efter 

tiden på Änge. Det var inte så långt från Änge till Vallbo, 

där mina kusiner bodde. Därför tillbringade jag väldigt ofta 

helgerna där. Jag minns att vi fick intressanta skolämnen på 

Änge som vi inte hade haft på skolan i Skålan, bland annat 

sameslöjd och sydsamiskt språk. Det var nära till Fjäll-

Nils Anders Jonsson. Foto Olof T Johansson 2012. 
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gård (ålderdomshemmet) så jag kunde ofta besöka mina 

släktingar där. Borta bra men hemma bäst. Saknaden efter 

hemmet och släkten i Glen blev stor, så efter fjärde klass 

blev det åter skolan i Skålan. Där gick jag de sista åren av 

mellanstadiet. Högstadiet gick jag i Svenstavik. Efter nioårig 

grundskola började jag att jobba med renarna direkt utan 

vidare skolgång. 

Anna Lindgren, f. 1947, och f.d. sambo med Fredrik Jo-

hansson berättade för Lajla Johansson 1982: 

Fredrik Johansson (1922 - 2002) från Glen ville inte att 

hans söner Peder, Nicklas och Thomas skulle gå i samesko-

la. Han ville att hans barn skulle få kontakt med svenskars 

barn och växa upp i deras miljö. Fredrik hade själv aldrig 

trivts i Änge, det var långt från föräldrahemmet och han bar 

alltid en längtan inom sig. Skolarbetet blir lidande om man 

vantrivs, och numera behövs det fina betyg om de skall 

fortsätta i något annat yrke. 

Nicklas Johansson från Glen, f. 1968, berättar: 

Jag gick skola i Myrviken. Jag växte upp med barnen 

runt Oviksbygden. Det var min pappa som bestämde att vi 

inte skulle gå i någon sameskola för att det var så hemskt 

att vara ifrån sina föräldrar som han själv hade varit. Hög-

stadiet gick jag i Svenstavik. Det var ingen som reagerade 

på att jag var same. På helgerna åkte vi alltid hem till Glen 

Nicklas Johansson. Foto Marianne Sköld 2012.
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om det inte var någon idrott som till exempel fotboll eller 

bandy. På senare år har jag fått för mig att dialogen med 

ortsborna är bra tack vara att man gått skola tillsammans. 

Alla känner alla. Några av mina gamla skolkamrater umgås 

jag med fortfarande. De brukar hjälpa till med slakt och 

renskiljningar.

 Inger Johansson från Glen, f. 1965, berättar: 

Jag började ettan hösten 1972 på Änge sameskola i 

Undersåker. Där fick man bo i elevhem cirka tre stycken 

i varje rum. Det var inte roligt, för man fick inte välja vem 

man ville bo med. Man åkte hem kanske en gång i må-

naden och på loven, det var så långt till Änge och dåligt 

med bussar. Det var tråkigt att inte få åka hem, jag saknade 

mina hundar. Jag hade många kompisar och en jättesnäll 

fröken som hette Laila Fjällgren. I närheten av skolan låg 

Fjällgård, ett samiskt äldreboende. Dit brukade jag gå och 

hälsa på Regina och Lotta som bodde där och Lisa som 

jobbade i köket. Där blev man alltid bjuden på godis och 

glass eller saft och kakor. När jullovet var slut började jag i 

Kyrkbygdens skola i Oviken. Där var jag inackorderad under 

veckorna hos familjen Elsa Wallén ända tills jag slutade 

nionde klass. Det var en jättesnäll familj och det fanns 

många kompisar i närområdet och på skolan. Varje morgon 

gick jag de dryga två km till skolan, sedan hem samma väg 

på eftermiddagen. Jag fick bara åka skolbil när vädret var 

dåligt. Årskurs fem och sex gick jag i Myrvikens skola och 

sedan högstadiet i Svenstaviks skola. Visst var det trist att 

inte kunna bo hemma, men det fanns inga skolskjutsar och 

Glen låg för långt borta från skolan. 

Skolteckning av Bengt-Arne  
Johansson, f. 1967. Motivet är 
från sommarvistet Bartjan. 
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Skolsituationen på 2000-talet
Sedan sameskolan i Änge (som var frivillig för samiska 
barn efter 1962) lades ned 1988 går barnen i Tåssåsens 
sameby i grundskolan på olika platser beroende på vart de 
bor, som i Järpen, Hallen, Myrviken, Svenstavik, Åsarna, 
Klövsjö och på Frösön. 

Sylvia Sparrock har tre barn tillsammans med Per Erik 

Jonasson från Vallbo, Nejla f. 1990, Jennie-Sofi f. 1992 och 

Anna-Stina f. 1995. Sylvia berättar om sina barns skolgång: 

När de två äldsta barnen var små var de på familjedag-

hem i Ottsjö. Där var flera dagmammor och alla barnen 

kom från området Ottsjö – Vallbo – Vålådalen. Det var flera 

samiska barn som gick där samtidigt, så i Ottsjö var det helt 

naturligt att vara same. Fröknarna lärde sig lite samiska av 

barnen. Anna-Stina, den yngsta dottern, gick på dagis i Un-

dersåker. När det var dags att börja skolan fick barnen från 

Vallbo åka till Undersåker. Skolskjutsen kom klockan sju på 

morgonen och skjutsade hem barnen direkt efter skolan. 

På skolan i Undersåker var det också flera samiska barn, 

och det var vanligt att alla barn, både samiska och icke-sa-

miska, lekte att de var renskötare. Nejla organiserade lekar 

där något barn fraktade renar med lastbil, en annan var 

helikopterförare och andra var renar och renskötare. Man 

hade samiska temadagar på skolan, och en gång kom barn 

och lärare på studiebesök vid kalvmärkning på Vallbo mos-

se. Det förekom däremot inte någon organiserad undervis-

ning i samiska. Vid några tillfällen kom Reinie Fjällström och 

hade lektioner med barnen, men skolan visade inte något 

intresse av att undervisningen skulle bli permanent.  

I Undersåker gick barnen årskurs ett till fem. När Neila 

skulle börja i sexan flyttade hela familjen till Järpen. Famil-

jen ville att de yngre barnen skulle få gå kvar på skolan i 

Undersåker, men det gick inte att ordna. På skolan i Järpen 

var det en helt annan anda än i Undersåker; mycket flera 

barn och mera »stadsaktigt«, barnen i de olika klasserna 

höll sig mest för sig själva och lekte inte tillsammans. Inte 

heller i gymnasiet i Järpen blev det någon undervisning i 

samiska. Det fanns visserligen formellt en möjlighet, men 

om man läste samiska så gav det inte lika många poäng 

som till exempel tyska eller franska, så SYO-konsulenten 

rekommenderade att inte läsa samiska. 

Under hela skoltiden har våra barn varit lediga från 

skolan vid slakt och skiljningar. Skolan ifrågasatte aldrig att 

barnen skulle vara med, tvärtom uppmuntrade lärarna det. 

Men arbetet i rengärdet likställdes inte med skolkunskaper, 

utan barnen måste ta igen skolarbetet på kvällarna när de 

var trötta efter att ha varit med och gjort nytta i gärdet hela 

dagen. Jag har samiska som modersmål och medan mina 

barn var små pratade jag mycket samiska med dem. 

Barnen från den södra delen av samebyn; Glen, Skålan 
och Börtnan, gick fram till år 2010 de sex första skolåren i 
Skålan. Högstadiet gick man i Svenstavik. På våren 2010 
lades Skålans skola ned eftersom elevunderlaget ansågs 
vara för litet. Konsekvensen blev att de samiska eleverna 
splittrades och flyttades till olika skolor. Resvägen för bar-
nen blev betydligt längre, och den samiska gemenskapen 
från Skålan upphörde. 
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Elias Solsten (f. 1998) berättade om skolan i augusti 2011. 

Han gick då i sjunde klass: 

Jag och min familj bor i Glen men har möjlighet att 

övernatta i Skålan. Jag gick mina första skolår, klass 1 till 5, 

i Skålan. Till en början var det besvärligt att ta sig till skolan 

eftersom det inte fanns någon skolskjuts. På måndag fick 

jag och familjen åka till Skålan, och så fick jag åka med 

postbilen till Glen efter skolan på tisdag. Samma sak upp-

repades på torsdag kväll – familjen åkte till Skålan och jag 

fick åka tillbaka med postbilen till Glen på fredag eftermid-

dag. Efter något år blev det enklare, för då kom en speciell 

skoltaxi och körde mig till och från skolan. Då var det bara 

jag som åkte med skoltaxin, de andra barnen i Glen hade 

ännu inte börjat skolan. Jag tyckte att det gick bra eftersom 

jag aldrig behövde sitta på skolan och vänta, taxin körde 

hem mig direkt när skoldagen var slut. Det är ungefär fem 

mil mellan Skålan och Glen. När jag slutade femte klass la-

des skolan i Skålan ned och vi fick flytta till skolan i Åsarna. 

En skoltaxi kom och hämtade mig och min syster Evelina 

och ytterligare ett barn i Glen varje morgon och skjutsade 

hem oss på eftermiddagen. En del barn tyckte att det var 

jättejobbigt att ena dagen höra att vår skola i Skålan skulle 

Syskonen Anna-Stina, Jennie-Sofie och Nejla Sparrock vid Nejlas konfirmation i Hotagen 2005. 
Foto Kerstin Lilja.



62

läggas ned och nästa dag att den skulle bli kvar. Andra 

barn brydde sig inte så mycket om hur det skulle bli. Själv 

tycker jag att det hade varit bra om jag hade fått gå kvar i 

sjätte klass i Skålan. När det var dags att börja i högstadiet 

fick jag byta skola igen, den här gången till Svenstavik. Som 

tidigare kom taxin och hämtade mig och Evelina i Glen på 

morgonen och skjutsade tillbaka oss efter skolan. Resan 

mellan Glen och Svenstavik tar mellan en och en och en 

halv timme enkel väg. Restiden blir alltså närmare tre tim-

mar varje dag beroende på väder och väglag. Jag tycker 

att det är jobbigt att inte vara hemma förrän vid femtiden. 

Det går inte att läsa läxorna i taxin utan det måste vänta 

tills kvällen. Trots de långa resorna vill jag ändå bo kvar i 

Glen, det är liksom hemma och här finns mycket att göra 

på fritiden. På skolan i Skålan gick det ganska många barn 

från samebyn. Vi fick hemspråksundervisning i samiska 

och hade undervisning i samisk slöjd. När jag gick i sexan i 

Åsarna var det likadant, de samiska eleverna fick läsa både 

samiska och ha egen slöjd. På högstadiet i Svenstavik är 

det nästan bara jag som är same. Det förekommer ingen 

hemspråksundervisning i samiska, utan jag får ha samiska 

som språkval. Undervisningen sker på distans, så jag får ha 

kontakt med min lärare via datorn. Någon speciell same-

slöjd har jag inte eftersom det enligt skolan är svårt att hitta 

en lämplig lärare. Förhoppningsvis kommer det problemet 

att lösas, för jag tycker om att slöjda och vill lära mig mera 

om sameslöjd. Jag längtar tills jag är färdig med högstadiet 

i Svenstavik och kan börja utbilda mig till helikopterpilot i 

gymnasiet. 

Elias Solsten. Foto Olof T Johansson 2012. 
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Hemspråksundervisning
Hemspråk, det språk eller de språk som talas i hemmiljö, 
när detta skiljer sig från det språk som i huvudsak talas ute 
i samhället. Termen användes i det svenska utbildningsvä-
sendet från 1968 (då hemspråksundervisning infördes) fram 
till 1996, då regeringen beslutade att begreppet skulle ändras 
till »modersmål« for att »lyfta fram betydelsen av undervis-
ningen och markera att denna måste kunna genomföras som 
annan språkundervisning i skolan« (Wikipedia). 

I nomadskolan förekom ingen undervisning i samiska 
språket, men samiska kunde användas som ett »hjälp-
språk« i undervisningen om läraren kunde samiska.  Läs- 
och skriv-undervisningen skedde på svenska. Under 
1900-talet har det varit ett uttalat mål att barnen ska lära 
sig att tala och skriva på svenska och i skolstadgarna från 
1925 och 1938 sägs att undervisningsspråket skall vara 
svenska. Undervisning i ämnet samiska språket förekom 
inte alls under första hälften av 1900-talet. 1962 blev 
nomadskolan frivillig och öppen för alla samers barn. Då 
blev också samiska ett obligatoriskt ämne. För de barn 
som har gått i kommunernas grundskolor har möjlighe-
terna att få undervisning i samiska varierat mycket från 
skola till skola. Det tycks ha varit rektorernas intresse och 
goda vilja som har styrt. Vissa föräldrar berättar hur de 
har fått tjata och nästan bråka för att deras barn skulle få 
hemspråksundervisning medan det på andra platser har 
varit en självklarhet. 

Under de senaste åren har det samiska språket fått 
högre status än tidigare, vilket tydligt uttrycks i två lagar. 1 
januari 2010 kom en ny lag om nationella minoriteter  

 
och minoritetsspråk (sfs 2009:724). Lagen innebär bland 
annat att samisktalande har rätt att använda samiska i 
kontakt med myndigheter och domstolar i förvaltnings-
området för samiska. I Jämtlands län ingår Strömsunds, 
Krokoms, Åre, Östersunds, Bergs och Härjedalens kom-
muner i förvaltningsområdet. Lagen säger också att samer 
har rätt till barn- och äldreomsorg på det egna språket. 
En annan viktig lag, den nya språklagen (sfs 2009:600), 
trädde i kraft den 1 juli 2009. I lagen står att »alla som 
tillhör en nationell minoritet ska ges möjlighet att lära 
sig, utveckla och använda minoritetsspråket« (Samiskt 
informationscentrums hemsida www.samer.se). 

I praktiken varierar tillgången till hemspråksundervis-
ning fortfarande från kommun till kommun, och mellan 
olika rektorsområden. Även kvaliteten på undervisningen 
är skiftande. Föräldrar till dagens skolbarn i Tåssåsens 
sameby har olika erfarenheter av undervisningen i sa-
miska beroende på vart de bor. 

Sylvia Sparrock berättar om sina barns (födda 1990, 1992 

och 1995) hemspråksundervisning på skolan i Järpen: 

Både barnen och deras föräldrar hade önskemål om 

samiskundervisning i början av 2000-talet på skolan i 

Järpen, men intresset från skolans sida var svalt. Till slut, 

efter mycket tjatande, beslöt sig de samiska eleverna för att 

strejka om de inte fick lektioner i sitt eget språk. Strejken 

resulterade i att barnen och en lärare åkte till Jokkmokks 

marknad. I Jokkmokk fick de samtidigt några språklek-

tioner, men väl hemma i Järpen igen blev det ändå ingen 

samiskundervisning. 
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Föräldrarna som hade barn på skolan i Skålan fram till 

2010 berättar: 

Efter ihärdiga påtryckningar från föräldrarna började 

undervisning i samiska att komma igång på skolan i Skålan 

2005. Det var svårt att få lärare, men trots ett fullspäckat 

schema och lång resväg så kom Reinie Fjällström, som själv 

kommer från Tåssåsens sameby, till skolan och undervisa-

de barnen ungefär var tredje vecka. I undervisningen deltog 

barn från alla åldersgrupper samtidigt, både från dagis och 

skolan. De minsta dagisbarnen hade svårt att sitta stilla så 

länge, så de fick sluta lite tidigare än de äldre. Nästa läsår 

undervisade Anna-Marja Persson från Hosjöbottnarna bar-

nen i samiska och slöjd. 

 Antalet samiska elever ökade stadigt vid skolan, och 

man ansökte därför om samisk integration. Integrationen 

började 2010. Reinie Fjällström var samisk språklärare till-

sammans med Carina Liljedahl som undervisade i samiska 

och Jeanette Kråik i samisk mjukslöjd. Både föräldrar och 

lärare engagerade sig för att få integrationen att fung-

era. Bland annat började skolans ordinarie lärare att läsa 

samiska, så att både barn och lärare skulle kunna använda 

samiska vardagsord. Det blev en tradition att den samiska 

nationaldagen skulle firas varje år, och på höstarna deltog 

hela skolan i slakten i Glen. Den samiska vardagen, med 

språk och kultur, blev en naturlig del av livet för alla elever 

på skolan. De samiska barnen behövde inte känna sig an-

norlunda. Alla utom två av Bergs kommuns samebarn gick 

på skolan i Skålan, och en tredjedel av skolans elever hade 

samiskt påbrå. De två barn som inte gick i Skålan kom ändå 

och deltog i integreringen varje fredag. 

När skolan i Skålan efter flera års diskussioner lades ned 
på våren 2010 flyttades samebarnen till fyra olika skolor; 
Åsarna, Svenstavik, Klövsjö och Myrviken. Undervisning-
en i samiska gick därmed flera steg tillbaka. Återigen var 
det föräldrarna som fick engagera sig för att få undervis-
ningen att fungera. Undervisningen i samiska och samisk 
slöjd koncentreras nu (år 2012) till skolan i Åsarna, och 
de barn som går i andra skolor får åka dit för att delta i 
undervisningen. Ett problem som kommunen inte hade 
förutsett var att eleverna därmed är så spridda att det är 
svårt att hitta lektionstider som passar alla. 

 

Den här dagen flyttades undervisningen i samiska till den gamla 
vinterboplatsen vid Stortjärn. Läraren Reinie Fjällström med Marja 
Lindholm-Johansson och Julia Pålsson. 
Foto Ewa Ljungdahl 2009. 
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Evelina Solsten från Glen f. 2001 berättade i maj 2012: 

Jag började få hemspråksundervisning redan på dagis 

i Skålan. Då fick dagisbarnen gå till skolan ibland och lära 

sig lite samiska. Oftast lärde vi oss genom att leka. Reinie 

Fjällström var lärare.

Klass »lillettan« samt 1 och 2 gick jag i skolan i Skålan. 

Då kom en lärare till skolan ungefär en eller två gånger 

varje vecka och hade undervisning i samiska. Även då var 

det mycket lek. Jag tyckte jättemycket om Reinie Fjäll-

ström, som var en av lärarna. Hon var så duktig på att lära 

och så hade vi så roligt. Till exempel fick vi bygga små kå-

tor. När jag skulle börja i 3:e klass stängdes skolan i Skålan 

och jag fick börja skolan i Åsarna. Då kom det också en 

lärare till skolan och undervisade i samiska, antingen Carina 

Liljedahl eller Katarina Päiviö. Nu i klass fyra kommer det 

inte längre någon lärare utan jag och två andra barn (Vidar 

Kråik och Viktor Odén) får distansundervisning. Vi har 

samiska två gånger i veckan, 1,5 timma varje gång. Vi sitter 

vid datorn och är uppkopplade med kamera och hörlurar. 

Lärare är Siri Kappfjell Päiviö som bor i Norge. Nu lär vi oss 

inte längre via lek, utan sitter vid datorn och jobbar. Siri 

läser högt och så får vi läsa efteråt så att vi lär oss rätt uttal. 

Under lektionerna skriver vi också via chat till Siri. Vi har 

läsebok, arbetsbok, anteckningsbok och glosbok. Vi har 

läxa i samiska varje vecka. Siri pratar nästan bara samiska, 

men förklarar ibland på norska. Jag och de andra samiska 

barnen i skolan pratar nästan aldrig samiska med varandra i 

skolan. Men annars pratar jag en del samiska. Jag tycker att 

vissa ord känns konstiga att säga på svenska, till exempel 

laadtege (hjortron), tjidtjie (mamma) och aehtjie (pappa), 

aajja (farfar), aahka (farmor) och gudtsien aelties beapmoen 

åvtese (tack för maten).  

Läraren Carina Liljedahl läser samiska sagor för Aslak Kråik och 
Mirja Lindholm – Johansson på skolan i Åsarna. 
Foto Jeanette Kråik 2010. Evelina Solsten. Foto Ewa Ljungdahl 2010. 
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Samisk förskola
Under åren 2010 till 2012 bedrevs en samisk förskola i 
Glen. Förskolan drevs som ett föräldrakooperativ utan 
egen arbetsinsats av föräldrarna. Verksamheten finansie-
rades till hälften av den kommunala barnomsorgskassan 
och resterande del av det bidrag som Bergs kommun får 
som sydsamisk förvaltningskommun. På förskolan, som 
bedrevs växelvis två eller tre dagar varje vecka, gick dels 
de förskolebarn som var bosatta i Glen, dels barn från 
närliggande byar. Det sydsamiska språket och kulturen 
stod i centrum, och två samisktalande kvinnor anställdes 
som personal. När det var renslakt eller skiljning följde 
förskolan med till rengärdet i Glen eller Aloppa. Efter 
vårterminen 2012 lades förskolan ned eftersom de flesta 
barnen då började i skolan. 

Distansundervisning i samiska på skolan i Åsarna vår-
terminen 2012. Evelina Solsten, Vidar Kråik och Viktor 
Odén. Foto Gunilla Eriksson.

Från invigningen av förskolan i Glen. Foto Gunnar Cogrell 2010.

Vidar: Buerie biejjie. Manne leam Vidar. Guktie 
dov nomme? 
     (Hej. Jag heter Vidar. Vad heter du?) 
Evelina: Mov nomme Evelina. Gie datne? 
     (Mitt namn är Evelina. Vem är du?) 
Viktor: Mov nomme Viktor. Guktie datnine? 
     (Mitt namn är Viktor. Hur är det med dig?) 
Evelina: Hijven. Nåå, nåå. 
     (Bra. Hej då.)
Vidar: Nåå, nåå dellie. 
     (Hej så länge.) 
Viktor: Nåå, nåå. 
     (Hej då.) 
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I äldre tider hade barnen många småsysslor som skulle 
göras. Ofta var man med föräldrarna och hjälpte till med 
det man kunde. Hämta ved och vatten, plocka bär och 
fiska i bäckarna. Men det fanns också tid för lek. Lekarna 
var ofta efterhärmningar av de vuxnas sysslor. Populära 
lekar var att kasta lasso på renhorn som låg på marken 
eller att försöka fånga varandra med lassot. Små stenar 
användes för att bygga minimala rengärden och kottar 
fick bli renar. 
 

John Paulus Persson från Hosjöbottnarna, f. 1928, berättar: 

Vi brukade leka intill fångstgroparna (en fångstgrop 

är en grävd grop för fångst av vildren och älg) vid Hosjön 

när jag var liten. Ibland gömde vi oss i groparna. När vi var 

i vistet Gasngesetjuegkele i Anaris på somrarna brukade 

vi leka bland de stora stenblocken där, krypa under dem 

och klättra på dem. På vintern hände det att vi åkte kana 

på snön på kåtorna, fast det tyckte inte de vuxna om. En 

bit ifrån hus och kåtor i Hosjöbotten hade vi barn vår egen 

Vad gjorde barnen när de inte gick i skolan?

Martin Larsson och Maja Danielsson tränar på att kasta fast ett 
renhorn utanför sitt hem i Glen på 1920-talet. I huset i bakgrun-
den bor numera Majas barnbarn och barnbarnsbarn. Foto privat.

Jon Anders Johnsson (f. 1945) med dåtidens hampatöm.  
Det ska börjas i tid. Foto privat. 
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Att träna att kasta är lika populärt idag. Här har Evelina Solsten 
kastat fast Matilda Persson och håller på att låtsasmärka henne 
i örat precis som man gör på renkalvarna. Hampatömmen är 
utbytt mot en töm av plast. Foto Ewa Ljungdahl 2012. 

Nedan: John Paulus Persson vid sin barndoms lekplats i Hosjö-
bottnarna. Foto Ewa Ljungdahl 2010. 
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lekplats i ett stort stenskravel. Där byggde vi stenhus och 

murar och spisar. Det var det enda ställe där vi fick elda, för 

det fanns bara sten och ingenting som kunde börja brinna. 

Här har flera generationer barn lekt, använt de gamla »spi-

sarna« och byggt nya. 

Elin Andersson från Glen, 1900–1983 berättade för Lajla 

Johansson 1982: 

Det var många familjer i Glen så lekkamrater saknades 

inte då varje familj hade minst tre barn, många hade sex, 

sju barn. Barnen lekte mest sådana lekar som liknade de 

vuxnas arbete som tex renskiljning med lassokastning, 

renmärkning, jakt och fiske. De byggde rengärden av torra 

pinnar och använde grankottar till renar. Intill rengärdet 

byggde de en hel by av miniatyrkåtor. Fantasin hade fritt 

spelrum. Lekarna skedde alltid utomhus, eftersom det 

var ganska svårt att hitta på lekar inomhus, och förresten 

fick ungarna aldrig bråka eller vara högljudda inne. Mor 

Elin minns att så fort det blev skymning fick barnen lov att 

komma in. Ingen fick vara ute och skrika, eftersom de då 

lockade luffare och onda människor till boplatsen. Stalo, en 

mystisk sagofigur, bodde i bergsskrevorna under Vaktetjär-

fie, så det var inte värt att ungarna störde honom. Småfolk 

fanns bakom stora stenar och stubbar i skogen. Det gällde 

att fara varligt fram, för det fanns trolldom och mystik i 

nästan allting. Elin längtade alltid till Bartjan som barn, för 

där fick hon vara med i rengärdet vid kalvmärkningen, ef-

tersom det låg alldeles intill kåtorna. På vintern vid Stortjärn 

var det långa mörka vinterkvällar som familjen fick sitta 

vid den sprakande brasan och emellanåt gå ut och lyssna 

till renarnas klövtramp nere på sjön. På vårflytten fick de 

minsta barnen åka i gieretje, vaggan som bars på ryggen av 

modern. De större barnen fick antingen springa på skaren 

eller åka skidor. Barnen passade på att leta grankåda för att 

ha något att tugga på. Något annat godis fanns inte. 

Inga Lilja f. Torkelsson från Glen, 1910 – 1991, berättade 

för Lajla Johansson 1981: 

Inga hade inga köpta leksaker. Barnen lekte alltid utom-

hus och för det mesta egna påhittade lekar. Inga berättade, 

att en höst var det fullt med lämlar och hon och hennes 

kamrater infångade massor av dem och lekte renslakt. 

Lämlarna slaktades, köttet hängdes upp som torrkött och 

skinnen sträcktes med pinnar. Ungars påhitt har funnits i 

alla tider. 

Här i stenskravlen lekte barnen från Nerun i Glen. 
Foto Ewa Ljungdahl 2012. 
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Klara Thomasson f. Torkelsson från Glen, 1912 – 1987, 

berättade för Lajla Johansson 1982: 

Lekkamrater saknades aldrig. Barnen var alltid tillsam-

mans både pojkar och flickor. De lekte ringlekar, kurragöm-

ma, klättrade i träd och byggde fästingar och barrikader av 

stenhällar. Många av dessa byggnadsverk finns fortfarande 

kvar uppe i bergen i Glen. Några köpta leksaker fanns inte. 

Till docka hade Klara en björkvedskida eller en avlång sten. 

Omkring den virade hon en handduk eller trasa. Ibland 

byggde barnen kåtor av kvistar och ris, och de hade en 

riktig eld på eldstaden. I Visjöbäcken och Arån fiskade Klara 

och hennes syskon bäcköring och då förenades nytta med 

Barn från Glen har skidtävling, förmodligen på Flåsjön, på 1930-talet. Elin, Olle 
och Karin Bengtsson samt Nils Fredriksson. Foto Nils Thomasson, Jamtli. 
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nöje eftersom familjen fick färsk fisk att äta. På eftersom-

maren sprang hon omkring på de stora myrarna kring Glen 

och mumsade i sig hjortron och på höstkanten frossades 

det bland blåbärsrisen. Tidigt på våren letade Klara kvanne 

vid fjällbäckarna. På vintrarna åkte Klara skidor, byggde 

snögrottor och åkte kälke i backarna i Torsborg och Bört-

nan tillsammans med böndernas barn. När familjen bodde 

hos en familj i Börtnan under fyra vintrar lärde sig Klara 

svenska av barnen i familjen. Barnen i familjen försökte 

lära sig samiska. I Glen fanns många ungdomar i Klaras 

ålder men även äldre och yngre. Ungdomarna samlades 

ibland hos någon ungkarl, för då störde de ingen. Daniel 

Danielsson var en sådan. Han bodde i en kåta för sig själv, 

var mycket musikalisk och spelade gitarr. Han bildade en 

musik- och sångkör, där några spelade gitarr, luta och cittra 

medan andra sjöng. Det var fantastiskt roligt och vi spelade 

alla av hjärtans lust . 

 

 

Ur artikeln »Inga Lilja« i årsboken Hallen och Marby 1995: 

Som barn fick hon (Inga) se sin första varg. Hon lekte 

kurragömma med sina syskon inte långt från kåtan. Inga 

gömde sig bredvid ett träd. Nästa ögonblick stod en varg 

och stirrade på henne. 

monkstenar
Vi spelade kula
med stenar från Glensjöns strand
De var mörkröda
släta och runda
formade av vattenskvalpet
Vi kallade dem monkstenar
Där satt vi på kåtariset
Med en dubbelvikt filt
Emellan oss
Vi tre syskon
Elden från arran
värmde oss
någon het sotflaga
hamnade ibland 
på våra nakna fötter
och gjorde ett eldkors
Röken slog ner
och gjorde våra ögon rödgråtna
Spelet fortsatte 
tills någon blev utan monkstenar
Härliga ungdomslek

Ur Doft av näver och ene av Lajla JohanssonBarn från Glen på 1930-talet. Foto privat.
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Barn har i alla tider fått hjälpa till med vardagliga sysslor. Här hugger Aslak Kråik ved. 
Foto Bengt-Arne Johansson 2009.
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Från John Daniel Larssons (Johansson) uppsatsbok, klass 

6 i Änge 1933: 

MIN SOMMARFERIE

Då skolan slutade den 31 maj och examen var över, skyn-

dade vi ned och sprungo efter våra säckar. Sedan fingo vi 

gå in och äta, och efter maten fingo vi kaffe med dopp. 

Den dagen följde jag med Isak Olsson till Mattmar och 

därifrån med bussen till Hallen. Sedan fingo vi åka bil till 

Bydalen. Där skulle mamma möta mig och Fredrik. Men 

när vi kommo fram till Bydalen var det för sent att fortsätta 

den kvällen. Då lånade vi hus där över natten. Men nästa 

morgon voro vi uppe klockan fem och fortsatte resan. Den 

dagen var det vackert väder, och solen lyste från en molnfri 

Skolbarn leker i Nerun i Glen omkring 1915. Foto Nils Thomasson, Jamtli. 
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himmel. När vi hade hunnit fram, så kommo några hundar 

rusande mot oss och skällde. När jag hade varit hemma 

en tid for jag och far ut för att fiska. Den gången fingo vi 

bra med fisk, och när vi hade torkat våra nät, begåvo vi oss 

hem. En vecka efteråt flyttade vi till vårt sommarviste, och 

när vi hade farit halva dagen, stannade vi nära en källa för 

att vila. Först satte vi på kaffepannan och medan vi väntade 

att den skulle koka upp, åto vi, och sedan drucko vi kaffe. 

Sen vi hade gjort det, packade vi ihop våra saker och töm-

de kaffepannan på allt innehåll. Så begåvo vi oss iväg, och 

på kvällen voro vi framme. Morgonen därpå blev det att 

fara till skogen för att hämta ris, ty vi skulle risa kåtan. När 

detta var gjort, for jag och hämtade ved till bränsle. Sedan 

jag hade utfört detta, var det kväll. De dagar, då jag icke 

hade något särskilt för mig, brukade jag fara och uttra eller 

också meta. När vi hade varit där några dagar, blev det att 

ha renarna i gärdet. Den morgonen voro vi tidigt uppe, ty 

renarna skulle komma i gärdet innan solen kom upp. Sedan 

jag hade vaknat och var färdig, gick jag ut, och då såg jag 

att renarna kom drivandes nedför en fjällsida. När de hade 

kommit närmare, sprang jag dit för att hjälpa till med att 

driva in dem i gärdet. Och det gick bra. Sen gick jag hem 

för att hämta min kasttöm, med vilken jag skulle kasta fast 

renarna. I gärdet var ett grymtande och ett ropande. Denna 

dag gick fort och lustigt, och sedan blev det att släppa ut 

renarna.

De dagar, då det var vackert väder, brukade vi bada oss. 

Några dagar efteråt följde jag far till Ljungsjöarna, ty där 

skulle det bli renskiljning. Vi voro ett stort sällskap, som 

skulle dit. En hel dag färdades vi och på natten klockan 

ett kommo vi fram. Dit samlades mycket folk från olika 

lappbyar för att märka sina renkalvar och för att att skilja 

sina renar. Där fingo vi vänta några dagar, innan det blev 

skiljning. Men en morgon så kommo renarna i gärdet, och 

då blev det att märka sina renkalvar och sedan att draga in 

sina renar i ett skiljningsgärde. När detta var gjort, foro två 

stycken med renhopen, som vi hade skiljt. Men de övriga 

stannade där några dagar emedan vi trodde, att det skulle 

bli varmt, så att renarna skulle stå på göklarna, och att vi 

där skulle få märka våra omärkta kalvar, som hade blivit 

kvar. Men i stället blev det regn och blåst. Där väntade 

vi några dagar, men då det inte blev något bättre väder, 

packade vi ihop våra säckar och begåvo oss på hemresa. 

När vi hade farit halva dagen, rastade vi nära en bäck för att 

koka kaffe. Och medan vi väntade att kaffepannan skulle 

kokas upp åto vi. När vi hade ätit och druckit kaffe och tömt 

kaffepannan på allt innehåll, packade vi ihop våra renslar 

och fortsatte resan. På kvällen kommo vi fram. 

Dagen därpå foro drängarna till skogen för att samla 

ihop renarna till en bestämd dag, ty det skulle bli renskilj-

ning. När den dagen var kommen och renarna var i gärdet, 

tyckte vi att det var ovanligt litet renar den gången. Den 

dagen blev det ingen skiljning. Nästa dag tänkte de också 

ha in renarna i gärdet, om de hittade mera renar till dess. 

De hade bara hittat litet, så att det inte blev någon skiljning. 

Några dagar efteråt blev det bestämt, att vi skulle flytta 

tillbaka till Glen efter renarna. Då blev det att bära som-

liga saker till Tossåsen, som skulle lämnas till nästa som-

mar. Nästa dag flyttade vi, och den dagen var det vackert 

väder. Då vi kommo nära några myrar, sprang jag dit för att 

smaka hjortron. Hela den dagen färdades vi och på aftonen 

kommo vi fram till Glen. Ett par dagar efteråt foro jag och 

mamma ut för att plocka hjortron. När vi kommo upp på en 

stor backe, sågo vi bärplockare på olika håll, och somliga av 

dem hade blanka krukor, som lyste mot solskenet på långt 

håll. Den gången plockade vi tjugu liter.
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Fyra dagar å rad voro vi ute och plockade hjortron. 

Somliga dagar hade vi renarna i gärdet för att mjölka 

renkorna och märka renkalvarna. Och allra sist blev det att 

kastrera tjurarna. De dagar, då jag inte hade något särskilt 

för mig, brukade jag hugga ved eller också plocka bär. 

Ibland brukade jag springa till fäbodvallarna och köpa smör 

eller mjölk. 

Till slut kom den dagen då vi skulle fara till skolan. Den 

morgonen voro vi tidigt uppe, och sedan vi ätit och vi voro 

färdiga, begåvo vi oss i väg. Far följde med oss till Bydalen, 

och därifrån åkte vi med bil till Änge. 

Ur John D. 
Johanssons 
teckningsbok 
1933.
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MIN JULFERIE

Den 14 december klockan två på eftermiddagen fingo vi 

vår julferie. Då följde jag med Isak Olsson till Mattmar och 

därifrån med postbussen till Hallen. Samma kväll klockan 

nio foro vi med hästskjuts till Bydalen, och där skulle någon 

möta oss. Dagen därpå fortsatte vi resan. Och på aftonen 

kommo vi fram. När jag hade hälsat på alla, som voro inne, 

fick jag gå och dricka kaffe, och sedan 

fick jag äta. Sen jag hade ätit, fick jag höra 

att bönder voro där, och att de hade haft 

slakt den dagen. De första dagarna var 

jag ledig, men sen så började jag med 

att hjälpa litet av varje. En dag så kommo 

renarna drivandes ned till vilplanen, för 

att den dagen tänkte de dela hopen i två 

delar. Men det blev ingenting av emedan 

vi tyckte det var för sent på dagen. Några 

dagar före jul höggo vi julved och hjälpte 

till mamma med att bära bort allt skräp, 

som skulle brännas upp. På lördag före 

julafton begav jag mig till skogen och 

högg en julgran. Den dagen var det brått 

med att göra allt i ordning till nästa dag, 

för då var det söndag, och på söndags-

aftonen var det jul. Så kom äntligen den 

efterlängtade aftonen. Vid sextiden började vi med att 

kläda julgranen med karameller, glitter, flaggor och ljus. 

När vi hade gjort det, dukade mor kaffekoppar på en bricka, 

grädde och en tallrik full av julbröd i mitten. Så tände vi  

 

ljusen, och då sade mor att vi skulle dricka kaffe. Sen vi 

hade druckit kaffe fingo vi julklappar och jultidningar. Så 

satte vi oss att läsa tidningarna tills mor sade åt syster, att 

hon skulle springa och bjuda Nickolaus på mat. Då han 

hade kommit, satte vi oss att äta. När vi hade ätit, und-

rade vi om det skulle bli någon julotta ty vi hade inte hört 

något. Efter några timmar lade vi oss att 

sova. Om morgonen då vi vaknade fick 

vi kaffe på sängen. När vi voro färdiga 

och hade ätit fingo vi höra att det skulle 

bli bön klockan elva f.m. Den hölls av 

Elin Jakobsson. På annandag jul blev det 

också bön, men då var jag hemma och 

såg efter hundarna. Om dagarna brukar 

jag såga ved och hjälpa till med litet av 

varje eller också åka skidor. På nyårskväl-

len följde jag och Martin med Klemet och 

Jonas till deras stuga. Så sutto vi där och 

pratade tills vi kommo ihåg, att vi skulle 

leka blindbock. Dit kommo också somliga 

av renvaktare och började leka med oss. 

Då klockan var tio gingo vi var och en 

hem för att äta. Den kvällen var det fint 

månsken, och då var jag ute och åkte ski-

dor. Några dagar efteråt blev det att fara till skolan igen. Då 

följde far oss till Hallen. Därifrån skulle vi följa med bussen 

till Mattmar. Men så kom Isak Olsson, och då följde vi med 

han till Änge.

John D. Johansson (1920–1957) 
vid skolan i Nyhemmen.  
Foto privat. 



78

Staalo
I alla tider har föräldrar berättat om Staalo för sina barn. 
Staalo är en mytisk gestalt som kan uppträda i olika 
skepnader i sagor och berättelser. Oftast framställs han 
som en jätte som är både elak och grym. Staalo äter gärna 

människobarn. Men samtidigt som han är stor och ond-
skefull är han också både dum och lättlurad. Temat i de 
flesta staalosagor är att Staalo överlistas av samerna just 
när han tänker äta upp deras barn. Staalosagor berättas 
fortfarande i olika versioner men med samma grundtema.

staalo gifter sig
Det var en gång när Staalo var ute och gick. Då 
såg han plötsligt en mycket vacker sametjej. Staalo 
frågade flickans far om hans dotter ville gifta sig med 
Staalos son. Samen sa ja (för samerna är rädda för 
Staalo). Men sametjejen ville inte gifta sig så hon 
och hennes far bestämde sig för att lura Staalo. De 
satte på flickans finaste kläder på en trästock. Staalo 
märkte inte något under hela bröllopet. När Staalo 
och hans fru kom hem hade Staalo lagat mat, men 
flickan kom inte. Han hade bäddat sängen men 
flickan kom inte. Han lyfte upp flickan, men oj! 
Kläderna ramlade av, hon var ju bara en stock! Staalo 
blev rasande. Men då hade flickan och hennes pappa 
redan smitit iväg. 

Staalosaga från Kirsti Birkelands bok Staaloeh 
vienhtieh aske lea dålle, återberättad av Evelina 
Solsten 11 år, 2012.   

staalo pruvjie
Ikt Staalo ålkone veedtsi. Fahketji  faavroes  
saemieniejten vööjni.
 Staalo niejten aehtjiem gihtji  jis dan daktere sijhti 
sov eelkine pruveldidh. 
– Nov badh fihkh saemie jeehti. (Idtji doesth  
nyöjhkedh juktie saemieh dan aerkies Staaloste)
Bene  niejte  idtji  sijth pruveldidh , dah guaktah 
eajhnadåvvin edtjien Stallom  nulliehtidh.
Moergaltese niejten tjaepemes vaarjoeh gåårvedigan. 
Idtji Staalo maamakt  vööjni  sov  pruvredahkesne.
Männgan gosse dah guaktah gåatan böötigan Staaloe 
beapmoeh jurjiehti , mohte niejte idtji båetieh. 
Staalo seangkan laatji  mohte ij gännah dellie bööti. 
Niejten lutnji, jisses!
Damti  dihte lij barre akte moere-galte!
Staalo måarahtovvi  mohte dellie niejte jih sov aehtjie 
joe vualkeme.

Reinie Fjällström har bearbetat Ella Holm Bulls 
samiska version av Staalosagan så att den stämmer 
överens med Evelinas version.
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Staalo tecknad av 
Evelina Solsten.
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Dagens samebarn leker större delen av tiden som alla 
andra barn; de spelar TV-spel, bygger kojor, idrottar och 
leker med dockor. Men framförallt de renskötande sam-
ernas barns lekar är präglade av föräldrarnas aktiviteter 
och de leker gärna »renlekar« – kalvmärkning, slakt och 
skiljning. 

Kerstin Lilja från Glen berättar: 

Här i Glen har våra barn fått följa med tidigt när föräld-

rarna är ute på rensamlingar med motorcyklar, snöskotrar 

och ibland helikopter. Det återspeglas i deras lekar. När 

det är vinter så sitter barnen på sina snökälkar och leker 

att det är snöskotrar, de viftar och hojtar precis som dom 

Under septemberslakten i Glen 2010 passade barnen på att bygga en minikåta. 
Foto Ewa Ljungdahl. 
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vuxna gör när dom driver renar. På sommaren, med töm-

men virad över axeln, blir deras cyklar till motorcyklar och 

ett intensivt arbete börjar med i hopsamlandet av renarna. 

Ante Johansson i Glen 5 år byggde sin egen helikopter utav 

snökälken och diverse andra saker. Med hörlurarna i högsta 

hugg invigde han sin första egna helikopter hemma på 

gården i Glen. Tamrenarna som man har hemma i renhägn 

brukar ligga illa till när dessa små barn leker »renskötare«.

Jonas Johansson med lekkamrater. Foto Ewa Ljungdahl 2009. 
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Det är klart att nalle skulle följa med Jonas Johansson till Bartjan på kalvmärkning. 
Foto Ewa Ljungdahl 2012. 
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Elias Solsten, Vidar Kråik, Aslak Kråik och Evelina Solsten leker i en gammal 
kåta vid vintervistet vid Stortjärn. Foto Ewa Ljungdahl 2007. 
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vet du hur samebarnen lärde sig läsa på 1800-talet?

vet du hur långt barnen från Hosjöbottnarna och Glen 

hade till skolan på 1930-talet?

vet du hur undervisningen i samiska fungerar i dag?

Svaren på frågorna och mycket mera får du veta i den här 

skriften. Här kan du läsa om hur skolgången för barnen från 

Tåssåsens sameby har fungerat från 1700-talet och fram 

till i dag, om hur traditionell kunskap har överförts mellan 

generationerna och hur barnen har lekt förr och nu. 

Hemspråksundervisning i samiska i skolan i Åsarna vårterminen 2012.
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