
KYSTSAMENE v/Svein Pedersen og Kurt Stormo deltok på kystsamisk seminar -  
Spansdalen Grendehus 1. – 2. november 2013: 

 

 
  



 

Svein Pedersen intervjuet av Salangen Nyheter 
 
 

Kort omtale om programmet v/Svein Pedersen: 

Første innlegg etter varaordførens åpning, ble holdt av ei dame fra Spansdalen, Elisabeth, 

 gift med Jonny Nutti.  Dette står ikke programmet.  Omhandla lokal kofteskikk- og -bruk i Lavangen/Salangen. 

Til seminaret var lånt ut to eldre kofter fra Salangen, som var temmelig lik de lokale i Spansdalen. 

I Spansdalen bruker noen og en variant av den til Saarivuoma sameby i Sverige.  Denne har blått som 

grunnfarge, mens den lokale har svart. 

  

Odd Mathis Hætta; "Gii lea sápmelaš?": 

Gikk mye inn på kriteriene for å stå i samemanntallet. Mente disse er blitt noe vel "utvannet", etter at 

kriteriene ble noe endret på slutten av 90-tallet.  (Dere kjenner sikkert detaljene her).   Han la for sin del stor vekt 

på det (samisk)språklige, og uttrykte skepsis i forhold til samiske miljø som hadde skiftet til norsk for kanhende 

4-5 generasjoner siden.  Men understreket at dette var hans syn, og at hans hensikt var å få folk til selv å tenke. 

  

 

 



Ragnhild Enoksen, journalist i Nordlys, kommer fra Nord - Troms: 

La fram materiale fra Gry Fors, som ikke kunne delta. Tok hovedsaklig for seg sjøsamisk koftebruk i Nord - Troms og  

Vest - Finnmark (Loppa - Kvalsund). 

  

Lars Ivar Hansen, UIT; "Samer og nordmenn i Sør - Troms fra tidlig middelalder til tidlig 1700-tall": 

Viste bosettingsmønstret i sørfylket i vikingtida, og hvordan dette endra seg framover mot 1700-tallet. 

Mens vikinghøvdingene rådde, var det stor grad av stabilitet i bosettingsmønstret samer/norrøne. Samene 

fikk være i fred innover i fjordstrøkene, mens de norrøne dominerte de ytre strøkene. Dette endra seg utover 

i middelalderen; med kongeveldet fikk nordmenn etter hvert flytte innover i fjordområdene. Samene ble gradvis 

fortrengt innover mot fjordbotnene.  Siste rest av "Finne-odelen" forsvant i løpet av 16-1700-tallet. 

  

Dikka Storm, UIT; "Statsmakt, lokalkunnskap - en undersøkelse om misjon og grenser i Sør - Troms": 

Omtale av de dansk-norske myndighetenes misjoneringsprosjekt (Thomas von Westen, mfl.) fra ca 1715 og utover. 

Thomas von Westen drev mye reisevirksomhet fra Tromsø og sørover i fylket, i tida omkring 1720. 

Sa også litt om samenes forhold til kirka helt tilbake på 11-1300-tallet. Litt mere liberale forhold dengang, med 

utstrakt "dobbeltkjøring" religiøst sett; bla kirkedåp og samisk dåp heime. 

Omtalte og forarbeidet til grensedragninga mellom Norge - Sverige på 1740-tallet. Major Schnitler var her kongens 

mann, som dro rundt i distriktene for å samle inn data for grensedragningen (bla hvor vannskillet lå). Kjentmenn var her 

helt avgjørende, og var i all hovedsak samer, fra reindrifta og andre.   Arbeidet munnet ut i grensetraktaten av 1751 

mellom Norge - Sverige, med et eget vedlegg "Lappecodisillen", som regulerte reindrifta. 

 


