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1 Sammanfattning
och startpunkt
Sámi Duodji – Sameslöjdstiftelsen – är en stiftelse
som bildades år 1993 av de samiska riksorganisationerna Svenska Samernas Riksförbund (SSR)
och Same Ätnam. Kansliet finns i Jokkmokk och
ordinarie personal består av verkställande direktör,
tre sameslöjdskonsultenter och en administratör.
Stiftelsens styrelse består av fem personer och verksamheten finansieras av Sametingets kulturråd och
Nämnden för hemslöjdsfrågor.
Sámi Duodjis övergripande mål är att:
• Främja, stödja och utveckla samisk slöjd och
samiskt konsthantverk
• Värna om det samiska hantverks- och kulturarvet

Arbetet bedrivs inom tre verksamhetsområden:
• Hantverk- och kulturarv
• Näringslivsutveckling
• Forskning och utveckling

Traditionell samisk kunskap på väg att gå
förlorad
För mindre än en mansålder sedan fanns fortfarande den gamla nomadiserande livsformen
bland samerna kvar, den livsformen var baserad på
själv- och naturahushållning. Sedan dess har stora
förändringar skett och stora delar av traditionell
kunskap har glömts bort.
All utrustning som det nomadiserande livet krävde
skulle kunna tas med och förflyttas allt utifrån vilket behov som förelåg. Varje sak hade sin bestämda
plats och någon plats för onödiga föremål gavs inte.
Redskap och föremål har formats och varit utsatta
för funktionella prövningar och befunnits ha ett
så stort värde att det fick ingå i utrustningen som
var funktionellt optimerad. Föremålen tillverkades
och underhölls av familjemedlemmarna själva eller
någon i dess närhet. Föremålen var starka och slittåliga. Materialet hämtades främst från renen eller
naturen. Renen, jakt och fiske samt insamling av
bär och växter gav mat.

Vinterrajd ledd av Jovva Spiik. Foto: Lars Hermodsson, 1946. Bildrätt: Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum.
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Startpunkt – Projektet Barnens rajd
Därmed föddes iden till Barnens rajd, en learning
by doing aktivitet under det av regeringen utsedda
barnkulturåret 2007. Syftet var att skapa förståelse
för det samiska hantverket och dess tillhörande
språkliga begrepp. Barn i åldrarna 6–12 år skulle
via lek få lära sig göra saker i rätt ordning i en
samisk kulturarvsmiljö, få kunskaper om hur det
nomadiserande livet en gång levts. Via lek förstå
det traditionella hantverkets funktion, material och
design.
Parallellt med projektet Mánáid ráidu/Barnens
rajd pågick även projektet Rajden går vilket var
den pedagogiska delen. Rajden går var ett pedagogiskt verktyg, en lärarhandledning utvecklad
tillsammans med ämneslärare i ämnena sameslöjd,
samiskt språk, bild och matematik. Lärarhandledningen fungerade som ett hjälpmedel och inspirationskälla till skolorna och samiska integreringar
för hur Barnens rajd kunde användas i undervisningen.

Rajden har nått fram till Dievnni.
Foto: Lars Hermodsson, 1946.
Bildrätt: Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum.
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Konceptet Mánáid ráidu/Barnens rajd lever vidare
genom att skolor, museer m.fl. kan hyra utställningen av Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji.

Rapportens disposition
Kapitel 1 – Sammanfattning och startpunkt
Kapitel 2 – Bakgrund till dokumentationsprojektet
Kapitel 3 – Projektbeskrivning och avvikelser
Kapitel 4 – Mätbara mål och resultat
Kapitel 5 – Projektets övriga resultat och erfarenheter
Kapitel 6 – Framtiden
Bilagor

Till höger: Mánáid ráidu/Barnens rajd, bilder
från Gällivare och Kiruna sameskolor 2007. Foto:
Gällivare sameskola och Sámi Duodji.
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2 Bakgrund
Vem för kunskapen vidare?
”Hur ska kunskap överföras mellan generationerna
om inte barnen får delta, ingå och öva. Barn lär
sig genom att vara med vuxna eller andra som kan
och som de kan fråga. Men vad ska det samiska
samhället göra när barnen inte kommer i kontakt
med dessa vuxna i sin vardag? Var finns de personer
som kan berätta? Hur ska berättelser förmedlas när
kunskaper finns förborgade i aktiviteter som inte
längre utförs?”
Äldre med egna erfarenheter av rajd, här Ella och
Olle Omma, berättar för skolbarnen. Foto: Tärnaby
sameskola, 2007.

6

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji har som uppgift
att förmedla kunskap om det samiska kulturarvet
främst genom de berättelser som föremålen förmedlar avseende användningsområde, material,
bearbetning och ortskaraktär. Hur kan man koppla
ihop traditionell kunskap med slöjden som kunskapsförmedlare och den yngsta generationen som
mottagare? Fokus hamnade på rajden som fenomen
med alla sina föremål och tillhörande attribut. En
rajd är en spännande aktivitet som i sina attribut
förmedlar obegränsat med kunskap om samisk
kultur till det barn som är nyfiket. Barnen kan leka
att de leder rajden och under lekens form göra det
förfäder gjort i en gången tid och samtidigt lära
sig.” (sidan 7 i Slutrapport Barnens rajd)

Den äldre generationen saknas
I utvärderingen av projektet Barnens rajd har det
framkommit att det varit svårt att få tag i äldre
samer som själva varit med att flytta med rajd.
Denna kompetens finns dessvärre inte att tillgå i
alla samiska områden eftersom kunskapsbärarna,
de vilka har kunskaperna, inte längre finns i livet.

3 Projektbeskrivning
och avvikelser

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjis syfte med projektet Ráidu:
Att dokumentera traditionell kunskap genom att
fokusera på en företeelse – rajden. Dokumentationen är kopplad till ett specifikt områdes färdvägar
och den kunskap som finns kring de bruksföremål
som ingick i rajden.
Se Projektbeskrivning Ráidu, bilaga 1

Syfte med ”Samiska initiativet”

Projektavvikelser

NAPTEK:s och Sametingets huvudsyfte med
pilotprojekten i ”Samiska initiativet” har varit att
utifrån ett samiskt perspektiv dokumentera och
bibehålla samisk traditionell kunskap.

Projektet har uppfyllt samtliga mål förutom mappingen. Av ekonomiska orsaker har projektets
omfattning ändrats, vi har istället valt att lägga de
beviljade resurserna där vi tror att de kan komma
till bäst användning. Därmed har fokus varit på
informanternas kunskaper, minnen och berättelser
som vi kan överföra till de barn som deltar i konceptet Barnens rajd.
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Klövjerajder på väg mot Nienndo, ledda av Biedar och Sunna Spiik. Foto: Lars Hermodsson, 1946.
Bildrätt: Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum.

Nationellt program för lokal och traditionell
kunskap relaterat till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald
1
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2. En specifik flyttväg

Mätbara mål
och resultat

Vi vill i projektet
• Genom rajden som kulturhistoriskt fenomen
dokumentera det samiska kulturarvet.
• Dokumentera kunskaper via intervjuer med
äldre samer om det nomadiserande livet som en
gång levts.
• Med fokus på färdväg och det traditionella
hantverket dokumentera traditionell kunskap
kring funktion, material och design och hur
detta utformats i samklang med livet och
renskötseln i ett specifikt område.
• Använda duodji och rajden som samtalsämne
för att dokumentera kunskap som även tar
hänsyn till genus åt kommande generationer.
• Utveckla en metod för strukturerad
kunskapsinsamling kring duodji i dess kulturella
kontext.

Projektets mätbara mål
1. Kunskap kring den uppsättning föremål som
ingick i Barnens rajd.
2. En specifik flyttväg.
3. Både män och kvinnor intervjuas.
4. Både mäns och kvinnors perspektiv samlas in
avseende föremål och färdväg och enligt ovan
nämnda systematik.

Projektets måluppfyllelse
1. Kunskap kring den uppsättning föremål
som ingick i Barnens rajd
Målet uppfyllt. Flera intervjuer har genomförts
med bilderna i memoryspelet Memory-kisan som
grund. Även intervjuer med informanter på plats i
Barnens rajd har skett.
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Målet ej till fullo uppfyllt.
Delvis är denna del uppfylld då informanterna
berättar om sina minnen och kunskaper vilka är
kopplade till en specifik flyttväg. Det har dock ej
prioriterats att mappa, dvs. pricka in på kartor platser som nämns av informanterna. Detta eftersom
att det redan finns många tidigare arbeten inom
detta, exempelvis Nordiska museets fältundersökningar bland samebyarna i Sverige, vilka påbörjades
av intendenten Ernst Manker under 1940-talet och
pågick fram till 1970-talet. Ernst Manker publicerade 1953 “The nomadism of the Swedish mountain Lapps: the siidas and their migratory routes
in 1945”, Hugh Beachs avhandling “Reindeer-herd
management in transition: the case of Tuorpon
Saameby in northern Sweden” publicerad 1980.

3. Både män och kvinnor intervjuas
Målet uppfyllt.
Intervjuerna är genomförda med både män och
kvinnor, duodji och rajden har varit samtalsämnen.

4. Både mäns och kvinnors perspektiv samlas in avseende föremål och färdväg
Målet uppfyllt
Under projektet Barnens rajd har ett genusperspektiv funnits med. Barnen har frågat vad pappor och
mammor gjorde. Vem hade vilken uppgift. Vi ville
i detta projekt inkludera ett genusperspektiv i livet
med rajden.
I detta dokumentationsprojekt har både män
och kvinnor intervjuats. Därmed har minnen och
kunskaper ur olika könsperspektiv blivit dokumenterade.

5. Övriga resultat
Det samiska språket har varit intervjuspråk, informanterna har kunnat uttrycka sig naturligt på sitt
modersmål. Därmed har samiska termer vilka var
knutna till rajden använts naturligt och i deras rätta
sammanhang.

Avgränsningar
Av de anledningar som angivits ovan har projektet
avgränsats geografiskt samt till att omfatta enbart
nordsamiska informanter i Jokkmokksområdet.

Inga Tuorda ordnar med en härk. Vid Bierik, i juli 1944.
Foto: Sven Sundius, bildrätt Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum.

Metoder
Avsikten med projektet har varit att säkerställa
äldre generationers medverkan i Barnens Rajd för
framtiden genom att låta barnen ta del av berättelser från personer som själva varit med och flyttat
med rajd. Barnen kan på så sätt även i framtiden ta
del av dessa personers berättelser och därmed få exempel på hur det nomadiserande livet följt i renens
spår tedde sig.
Intervjuerna finns inspelade och förvaras av
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji tillsammans med
övriga handlingar.
Under arbetets gång har olika dokumentationsmetoder prövats. Inför intervjuerna har det upprättats
en frågelista och vid intervjutillfället har informanten utfrågats av den som intervjuar. Informanterna

har blivit informerade om hur materialet kommer
att användas och finnas tillgängligt, de har även
undertecknat ett intervjuavtal (Bilaga 2)
De allra flesta av intervjuerna är inspelade digitalt. Vid ett par tillfällen har enbart anteckningar
gjorts. I dokumentationen ingår både manliga
och kvinnliga nordsamisktalande informanter i
70- till 80-årsåldern. Intervjuerna har i sin form
varit halvt strukturerade. Inledningsvis upprättades
två frågelistor. Den ena, vilken enbart användes
innan intervjuerna, var mer för eget bruk för att
själv skissa upp olika frågeställningar och kunna
tematisera frågorna. Den andra frågelistan, vilken
användes under intervjutillfällena, var mer ett
hjälpmedel under intervjutillfällena och följdes inte
strikt. (Bilaga 3).
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Memoryspelet

Barnens rajd

Ett hjälpmedel till att dokumentera kunskap om
bruksföremål som ingick i en rajd har varit att
använda Memory-kisan. Memoryt består av 54
st. spelbrickor. Informanterna har fått namnge
föremålen och berätta vad de har använts till. Här
följdes ingen frågelista utan frågor och berättelser
uppstod spontant kring föremålen på brickorna.
Samtalen kring föremålen på spelbrickorna är
inspelade. Spelbrickorna numrerades för att underlätta arbetet med att transkribera intervjuerna.

En annan metod har varit att ta med informanterna till Mánáid ráidu/Barnens rajd och på plats intervjua dem. Informanterna har då på plats fått gå
igenom föremålen i ackjorna, packa ackjorna såsom
de själva packade och ställa renar och ackjor i den
ordning de hade när de själva flyttade med rajd.

Resultat och erfarenhet:
Samiska benämningar på föremålen, en del av
informanterna använder inte alltid samma benämning som den lista som finns i spelet. Ibland kommenterar informanterna de avbildade föremålen
och berättar hur deras föremål såg ut och hur de
användes.
En erfarenhet är att inte ta med alla spelbrickorna, man kan hoppa över vissa. Av exempelvis
dräktdetaljer och bilder med olika skinnsäckar kan
man välja ut ett par av dessa. En del bilder kan i sin
tur ge intressanta spinoff-effekter, som bilden av kåtariset. Den bilden visade sig ge upphov till mycken
detaljkunskap. Exempelvis vilket ris man tog, hur
man risade och hur man packade ackjorna med
riset – både som skydd för sakerna och att sitta på.

Resultat och erfarenhet:
En givande metod – många minnen och många
detaljkunskaper väcks till liv: I vilken ordning man
i deras familj satte pulkorna. Vad och hur man
packade i respektive pulka. Samiska benämningar
på renar, föremål och annat som hörde till flyttning
med rajder.
Även bra som metod var att visa gamla fotografier,
gamla böcker med bilder. – Väcker minnen och
berättelser till liv.
Hur får vi barnen att vilja lyssna på berättelserna?
En medveten strategi i detta dokumentationsarbete
har varit att försöka få informanterna att minnas hur det var att vara barn och flytta med rajd.
Detta tror vi kan vara intressant för de barn som
kan komma att ta del av berättelserna. Delar av det
inspelade materialet kommer att iordningsställas
för att kunna användas i Barnens rajd.
Memory-kisan,
äldre foton och
besök ”på plats”
i Barnens rajd
användes vid
intervjuerna.
Foto t.v: Sámi
Duodji, 2007.
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En informant ordnar till ackjan med kåtastängerna i Mánáid ráidu/Barnens rajd. Foto: Sámi Duodji, 2008.

Barn med rajd. Fotograf okänd, bildrätt: Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum.
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Projektets
övriga resultat
och erfarenheter

skriftspråket. De senare intervjuerna är därför
transkriberade enligt principen att enbart ge tidsangivelser och sammanfatta vad som sagts. (Bilaga
4: Förteckning materialet). Viktigt att tänka på är
att vid intervjutillfället och direkt efteråt vara noggrann med dokumentationen av intervjuerna, dvs.
beskriva intervjusituationen, informanten, transkribering, namngivning av inspelningar m.m.

Förvaring av materialet
Det samiska språket har varit intervjuspråk, informanterna har kunnat uttrycka sig naturligt på sitt
modersmål. Därmed har samiska termer vilka var
knutna till rajden använts naturligt och i deras rätta
sammanhang.

Inspelningsteknik och teknisk utrustning
En annan erfarenhet från detta projekt är den
tekniska delen. Att spela in och lagra intervjuerna
kräver en del tekniska resurser och kunskaper.
En viktig aspekt av denna dokumentation är att
materialet ska finnas tillgängligt i framtiden. Detta
kräver att intervjuerna spelas in, lagras och arkiveras så att både finns tillgängliga och går att avlyssna
och att de kan lagras på ett sådant sätt så att de inte
förstörs. Intervjuerna är inspelade med en digital
inspelningsenhet, H4 – vilken i sig är en hårddisk.
Efter inspelningen har filerna lagrats på en extern
hårddisk i WAV-format i 48 000 Hz, 16 bitar.
Detta ger DAT-kvalitet på inspelningarna. Filerna
går att göra om till mp3-filer. Under bearbetning
av intervjuerna har använts ett program, Audacity,
vilket går att ladda ned gratis från Internet. Det är
en gratis mjukvara för inspelning och redigering av
ljud – ett enkelt och bra program att arbeta med.
Att tänka på, är att inte lagra filerna i Audacitys
eget filformat eftersom det enbart går att avlyssna
med programvaran Audacity.

En naturlig institution att förvara materialet är Ája
– arkiv och bibliotek, dvs. arkivenheten vid Ájtte,
Svenskt Fjäll- och Samemuseum. I Ája finns idag
arkivmaterial, bestående av både ljud-, bild- och
textmaterial som rör fjällregionen och den samiska
kulturen, i form av en kopiesamling av arkivmaterial från bl.a. Landsarkivet, Nordiska museet samt
Ájttes samling av olika enskilda arkiv som skänkts
eller deponerats till museet. Även många samebyar
och sameföreningar förvarar sitt material i de
arkivanpassade lokalerna i Ája. Sameslöjdstiftelsen
Sámi Duodji förvarar också sitt material där.

Transkribering av intervjuer
Att transkribera intervjuerna är ett tidskrävande
arbete. De första intervjuerna är i det närmaste
ordagrant transkriberade. Detta tar mycket tid i
anspråk då det kräver många omlyssningar för att
exakt kunna återge vad informanterna sagt och hur
de uttryckt sig. Intervjuspråket är samiska och det
tar också därför lång tid att skriva på samiska för
den som inte har som vana att använda det samiska
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H4 Handy Recorder.
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Framtiden

flyttningsmönstret i samband med vattenkraftbyggnationerna. Nordsamerna i Sirgesområdet
flyttade till sommarlandet med båtar längs det nya
vattenmagasinet. Informanterna från Sirges hade
därför inga egna erfarenheter från flyttning med
klövjerajd. Detta hade däremot informanterna från
Duorbonområdet. De yngre informanterna, dvs.
de i 70-årsåldern, hade inte så starka minnesbilder
från att flytta med vinterrajder eftersom de under
vinterhalvåret bodde på skolinternat.

Framtiden

Dokumentation på andra platser

Ett mål med detta projekt är att svara upp mot
önskemålet om medverkan av äldre samer i Mánáid
ráidu/Barnens rajd och därmed deras kompetens.
Genom att intervjua äldre som har flyttat med
rajd samlas kunskaper in. Delar av dessa intervjuer
ska kunna användas i Mánáid ráidu/Barnens rajd
genom att de ska gå att lyssna på. Därigenom
traderas förstahandskunskaper vidare till yngre
generationer. Visserligen inte på traditionellt sätt
där berättelser och kunskaper överfördes av de
äldre genom fysisk närvaro, men i en modernare
form som mycket väl passar in i det nutida tekniska
samhället.

För att få ökad kunskap vore det bra och intressant om liknande dokumentationer även gjordes
på andra platser där man flyttat med rajd. Både
geografiskt och även ämnesmässigt finns intressanta
skillnader – och likheter – mellan nord-, lule- och
sydsamiskt att dokumentera, t.ex. skillnader och
likheter i slöjd och språk.

För att i möjligaste mån återskapa en traditionell
miljö ska berättelserna gå att lyssna på. Exempelvis
skulle tältkåtan i Barnens rajd kunna användas.
Just runt elden i kåtan har den samiska berättartraditionen och traditionella kunskaper traderats
vidare i åtskilliga generationer. Idag har inte alla
barn tillgång till denna kunskapsöverföring från de
äldre, men i Mánáid ráidu/Barnens rajd kan barnen
ges möjlighet att ta del av detta.
Ett sätt att utveckla Barnens rajd skulle kunna vara
att en modern del lades till, en datorstation. Där
skulle man kunna lägga in en karta över ett geografiskt område, eller flera, där man flyttat med rajd.
– Pricka in gamla och nya flyttvägar och pricka
in viktiga platser under flyttvägarna, exempelvis
vadställen, rastplatser, m.m. Kanske även lägga in
fotografier om sådana finns över ett område, exempelvis ett viste.
Exempelvis kunde områden som varit utsatta för
markexploateringar dokumenteras. Sirges samebys
marker är här ett bra exempel. Här förändrades
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Bilaga 1: Projektansökan Ráidu. (3 sidor, 14–16)

Om Sameslöjstiftelsen Sámi Duodji
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji bildades 1993 av
de samiska riksorganisationerna;
Svenska Samernas Riksförbund (SSR) och
Riksorganisationen Same Ätnam.
Verksamheten bedrivs i stiftelseform med SSR och
Same Ätnam som stiftare.
Övergripande mål är
• Att främja, stödja och utveckla samisk
slöjd- och konsthantverk,
• Att värna om det samiska hantverks- och
kulturarvet.
Verksamhetsområden
• Hantverk- och kulturarv,
• Näringslivsutveckling,
• Forskning och utveckling.
Verksamhetsmål
• Att initiera utbildning, bedriva konsulentverksamhet och arbeta med information
och marknadsföring av det samiska hantverket och kulturarvet,
• Att verka för att öka och förbättra
förutsättningarna, öka kunskapen samt
initiera forsknings- och utvecklingsprojekt
inom det samiska hantverk och kulturarvet.
• Att initiera nyskapande och
gränsöverskridande pilotförsök och projekt
inom kultur- och hantverksområdet,
• Att arbeta för ökad förståelse för insikt om
slöjdarnas behov av vidareutveckling,
• Att verka för fungerande nätverk etableras
mellan slöjdarna
Verksamheten verksamhet finansieras av
Sametingets Kulturråd och Nämnden för
Hemslöjdsfrågor. Stiftelsens styrelse består av fem
ledamöter. Stiftelsen har sitt kansli i Jokkmokk.
Personalen består i dag av verkställande direktör,
en sameslöjdskonsulent, två projektledare, en
projektassistent.

Om duodji och samiskt hantverks- och
kulturarv
Sameslöjden, eller Duodji, har djupa rötter och
lång tradition i samisk kultur. Man får se slöjden
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som en faktor av flera som tillsammans bildar
helhetsbegreppet samisk kultur. Praktisk taget
alla samer har anknytning till slöjden. Medan
många samer har mist kontakten med rennäringen,
jakten/fisket och språket så finns sameslöjden kvar
hos flertalet samer i form av bruksföremål med
symbolvärde för den samiska identiteten.
Det samiska konsthantverket och slöjden har ett
starkt samband med den samiska livsformen. Produkterna har skapats utifrån de krav som har ställts
i en skogs- och fjällmiljö. De gamla kunskaperna
har tagits till vara generation efter generation.

Duodji som kunskapsförmedlare
För mindre än en mansålder sedan fanns
fortfarande den gamla nomadiserande livsstilen
bland samerna kvar, den livsstilen var baserad på
själv- och naturahushållning. All utrustning som
det nomadiserande livet krävde, skulle kunna
medtagas och förflyttas allt utifrån vilket behov
som förelåg. Varje sak hade sin bestämda plats
och någon plats för onödiga föremål gavs inte.
Redskap och föremål har formats och varit utsatt
för funktionella prövningar och befunnits ha ett så
stort praktiskt värde att det fick ingå i utrustningen
som var funktionellt optimerad. Föremålen
tillverkades och underhölls av familjemedlemmarna
själva eller någon i dess närhet. Föremålen var
starka, slittåliga och anpassade för ett liv i renens
fotspår. Materialet till föremålen hämtades från
renen eller området där man befann sig. Renen,
jakt och fiske samt insamling av bär och växter
gav mat. Flyttvägen var en sedan länge utprovad
transportled. Klövjerajden på våren på väg mot
sommarlandet. Vinterrajden förde människor och
renar ner mot vinterlandet.
Sedan dess har stora förändringar skett och stora
delar av traditionell kunskap har glömts borts.
Sameslöjdstiftelsen har under det av regeringen
utsedda Barnkultåret 2007 genomfört projektet
Barnens rajd som hade målet att via lek och ”learning by doing” förmedla kunskap om det samiska
hantverket, språkliga begrepp, matematik och
bildspråk som hör till rajden.
Med hjälp av samiska hantverkare skapades en
pedagogisk miljö med alla de attribut som hör
ihop med en rajd. Bruksföremål av alla de slag i
kombination med ”leksaksrenar” gjorde att barn
mellan 6 och12 år med handledares hjälp kunde
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hämta renar, packa pulkor, klövja renar, leda rajden
och sätta upp kåtor. Rajden som begrepp låg i
fokus och barnen studerade föremål och lärde sig
hur det gick till genom leken som inlärningsform.
Mycket uppskattat på de sameskolor och samiska
integreringar som ingick i projektet.

Projektidé – Varifrån kommer man när
man går?
Vi ville i Barnens rajd skapa en kunskapsmiljö, en
lekplats, lekrajd, för att förmedla en helhetsbild om
hur de olika delarna i den samiska kulturen hänger
samman. Nu vill vi dokumentera den traditionella
kunskapen som finns kring rajden. Rajdens föremål
och färdväg är startpunkten kring vilken intervjuer
görs i syfte att samla in traditionell kunskap inom
just detta specifika område.
Avgränsningar kring rajdens föremål och
färdväg
Enligt systematiken för dokumentation av samisk
traditionell kunskap i Traditionell kunskap
och sedvänjor inom den samiska naturen – Per
Mikael Utsi – avser detta projekt att omfatta
dokumentationsområde
1. Näringar och hushållning
1.1 Renskötsel
		
1.1.1 Familjeflyttningar och 		
		
flyttningar med renhjorden
Startpunkten för dokumentationen är förutom
själva flyttvägen även de redskap, hantverk och
bruksföremål som följde med under färden. Den
kunskapen systematiseras under
1. Näringar och hushållning
2.1 Hantverk och material
2.Allmänt
2.1 Redskap, verktyg, instrument, hjälpmedel
För att närmare förstå färdväg och vägval kommer
även kunskap kring naturen att dokumenteras
såsom:
3. Naturen
3.1 Väderlek och före
		
3.2 Sjöar etc.

Avgränsning i insamlingsarbetet
I detta inledande dokumentationsarbete är avsikten
att starta på en geografisk punkt. Att det är en
speciell flyttväg kring vilken traditionell kunskap
om rajden samlas in. När arbetet är utvärderat kan
sättet att samla in traditionell kunskap kring just
rajden förfinas och därefter appliceras på område
efter område inom Sápmi.
Utgångspunkten för frågorna kring rajdens föremål
är den föremålsarsenal som fanns under Barnens
rajd. Om ytterligare föremål kommer på tal
inkluderas även dessa.
Genusperspektiv på traditionell kunskap
Under Barnens rajd har ett genusperspektiv funnits
med. Barnen har frågat vad pappor och mammor
gjorde. Vem hade vilken uppgift. Detta projekt
kommer därför att till ovannämnda systematik
inför en ny undergrupp.
4. Människan
4.1 Genusperspektiv
		
4.1.1 Renskötsel
			
4.1.1 familjeflyttningar och
			
flyttningar med renhjorden
Och har ur ett samiskt perspektiv använt oss av
följande frågor i projektutformandet.
Vi vill i projektet
• Genom rajden som kulturhistoriskt
fenomen dokumentera det samiska
kulturarvet.
• Dokumentera kunskaper om det
nomadiserande livet som en gång levts via
intervjuer med äldre samer.
• Med fokus på färdväg och det traditionella
hantverkets dokumentera traditionell
kunskap kring funktion, material och
design och hur detta utformats i samklang
med livet och renskötseln i ett specifikt
område.
• Är att använda duodji och rajden som
samtalsämne för att dokumentera kunskap
för kommande generationer som även tar
hänsyn till genus.
• Utveckla en metod för strukturerad
kunskapsinsamling kring duodji i dess
kulturella kontext.
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Vision: Samla in med respekt och förmedla med
glädje
• Samla in och förmedla traditionell kunskap
förknippad med rajden och duodji.
• Kunskapen ska förmedlas mellan
generationer på ett pedagogiskt sätt.
• Kunskapen skall kunna härledas till sin
källa och insamlat material skall vara
tillgängligt för den samiska befolkningen
• Sättet att samla in kunskapen skall vara
väl dokuemnterad och upprepningsbar
så det i framtiden går att fortsätta
insamlingsarbetet kring rajden/duodji i
andra geografiska områden.
• Detta arbete ska kunna generera
såväl skolböcker för grundskola som
forskningsmaterial för framtiden.

Syfte
Att dokumentera traditionell kunskap
genom att fokusera på en företeelse – rajden.
Dokumentationen är kopplad till ett specifikt
områdes färdvägar och den kunskap som finns
kring de bruksföremålen som ingick i rajden.
Mätbara mål
• Kunskap kring den uppsättning föremål
som ingick i Barnens rajd.
• En specifik flyttväg
• Både män och kvinnor intervjuas
• Både män och kvinnor perspektiv samlas
in avseende föremål och färdväg och enligt
ovan nämnda systematik.
• Utvärderingsmetoden kommer att ta
hänsyn till att projektets delresultat ska
fungera

Projektbeskrivning
1. identifiera och välja ut ett område vars
flyttvägar ska dokumenteras.
2. Identifiera äldre samer av båda kön som
kan intervjuas
3. Skapa ett relevant frågeformulär kring
flyttvägen och dess geografiska sträckning.
4. Skapa ett relevant frågeformulär kring de
bruksföremål som användes under Barnens
rajd.
5. Skapa ett relevant frågeformulär kring
packning och arbetsuppgifter.
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6. Skapa ett specifikt insamlingsformulär för
kunskap som faller utanför detta projekts
avgränsningar.
7. Skapa olika insamlingssätt såsom
inspelning, film, foto etc.
8. Skapa en metod för språklig dokumentation
avseende föremåls benämningar och hur
innebörden av begrepp som beskriver eller
förklarar flyttvägen

Bilaga 2

INTERVJUAVTAL
Detta avtal avser intervjuer genomförda med personer vilka har flyttat med renrajd. Intervjumaterialet
kommer att användas i Sameslöjdstiftelsens verksamhet dock ej i kommersiellt syfte. Materialet kommer
att arkiveras i Sameslöjdstiftelsens arkiv. Intervjumaterialet transkriberas och förvaras tillsammans med en
fältdagbok.
INFORMANT
FÖDELSEÅR OCH ORT
ADRESS

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Begränsningar i användandet av materialet
Får användas av Sameslöjdstiftelsen
Får användas av informanten
Får användas av andra med informantens medgivande

Ja 
Ja 
Ja 

Nej 
Nej 
Nej 

Får informantens riktiga namn användas vid arkivering?
Får informantens riktiga namn användas vid publicering?
Önskar du höra materialet när det är klart?

Ja 
Ja 
Ja 

Nej 
Nej 
Nej 

Insamlare
Namn
Beskrivning av intervjumaterialet
Projekt
Tidpunkt
Plats
Övrigt
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Frågelista
Frågeställningarna tematiserade utifrån vinter- respektive sommarflyttning med renrajd
• Föremålen
• Packning
• Flyttningen
Föremålen
Vilka föremål behövdes för en flyttning?
Vad var de tillverkade av?
Vem tillverkade?
Vem lagade eller tillverkades nya?
Var hämtades material för tillverkning?
Vilka material var inte lämpade för föremål eller för rajdflyttning? Varför?
Förberedelser klövje- respektive vinterrajd
Hur många ackjor eller klövjehärkar i en rajd? Varför?
Hur många rajder hade en familj?
Vad packades i varje ackja? Varför?
Hur packades det? Varför?
Vem ansvarade för packning av mat, kläder mm
Vad tog man med sig? Och inte
Hur gjordes urvalet?
Hur packades mat, vad tog man med sig?
Mat till hundar och getter? Vad?
Berätta om hur rajden gjordes i ordning (renar, ackjor, packning mm)
FLYTTNINGEN
När påbörjades? Varför?
Vad avgjorde tidpunkten?
Var (geografiskt) påbörjades flyttningen?
Hur fick ni tag på härkarna?
Vilken färdväg, samma jämt eller? Varför?
Flyttade alla i samebyn längs samma väg? Varför?
Vilka flyttade tillsammans?
Hur påverkade vädret flyttningarna?
Hur länge flyttade man varje dag?
Pauser, mat
Gjordes längre uppehåll på vissa platser? Varför?
Hur placerades barn och vuxna i ackjor, vilken ordning?
Hur lång tid tog flytten från start till mål?
När slutade ni flytta med rajd? Varför?
Känslor kring det
Vad gjorde ni med föremålen?
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Förteckning över materialet
Inspeln. beteckning

Ämne

Längd

Giisa 1a
Giisa 1b
Giisa 2a
Giisa 2b
Rajd 1

Föremål
Föremål
Föremål
Föremål
Flyttningar m rajd

27 min 30 sek
11 min 15 sek
43 min 25 sek
18 min 30 sek
54 min

Rajd 2

Flyttningar m rajd

1 tim 36 min

Rajd 3

Flyttningar m rajd

1 tim 17 min

Rajd 4

Flyttningar m rajd

46 min
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