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Samma dag som vi anlände fick 
vi en ganska brutal början på vår 
resa, med ett besök till ett slakteri. 
Renslakteriet hörde till utbild
ningslinjen för renskötsel vid Saa

melaisalueen koulutuskeskus (SOGSAKK), 
och vi talar för alla då vi säger att det inte var 
vårt favoritbesök. Vi såg som tur var inga döda 
renar, men lukten var tillräcklig för att få de 
f lesta av oss att må illa. Läraren som utförde 
rundturen hade ganska roligt på vår bekostnad 
då han såg våra ansiktsuttryck. 
 Höjdpunkten på resan var definitivt re
narna. Levande den här gången. Vi besökte en 
renfarm, där vi lärde oss mycket om rensköt
sel. Renarna blev hemskt ogärna klappade, 
om man inte mutade dem med mat förstås. 
Efter det fick vi dricka kaffe i en kåta. Vi fick 
testa på att kasta suopunki (samernas lasso) på 
en ren. För att underlätta det för oss var det 
en ren gjord av trä. Vi gjorde ett tafatt försök 
att hitta renarna på nytt innan vi måste åka 
vidare, men utan resultat. Ingen mat = inga 
renar. 
 Nästa dag besökte vi SOGSAKK:s enhet 
för samiskt hantverk. Vi fick träffa enare, 

Ingen mat 
= inga renar

Från blodluktande rum i ett 
slakteri till en tio timmars 

bilfärd runt Finlands huvud. 
Det är några av sakerna 

vi fått uppleva på vår resa 
till Lappland. Före resan 
fick vi bekanta oss med 

grunderna i samisk kultur 
tillsammans med den 

samiska Anne Olli, som höll 
två strålande föreläsningar. 

Till A-finskaelevernas 
stora glädje fick vi höra en 
föreläsning på svenska av 

Peter Ericsson, forskare vid 
Uppsala Universitet. Glädjen 

var dock inte långvarig, 
tyvärr förstod vi i det skedet 

inte så mycket av det han 
föreläste om. 

nord 
och 
skoltsamiska 
grupper och bekanta 
oss med processen bakom de samiska hantverk 
de gjorde. Vi fick se hur de gjorde olika sa
miska smycken, samt vad de betydde. Största 
delen av smyckesprocesserna var väldigt små
petiga, något vi antagligen hade gett upp med 
efter två sekunder. Vi hade också en lång och 
intressant diskussion med en av lärarna om 
likheter mellan finlandssvenskar och samer. 

VI FICK OCKSÅ SE hur det går till på Yle Sáp
mis redaktion. Rundturen var mycket intres
sant, och som pricken på i:et fick vi otroligt 
snygga solglasögon med Yles logo på. Vi fick 
bekanta oss med hur nyhetssändningarna går 
till och vi fick till och med träffa på en kändis, 
Kaisa Aikio, nyhetsuppläsare på Yle Oddasat. 
 Vi besökte även muséet Siida, där vi 
började med lunch på muséets restaurang. 
Efter slakteriet och renfarmen var inte alla 
så värst sugna på rensoppan, så vi åt pasta BI
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istället. Vi fick höra om den 
samiska naturen, kulturen och 
hemmet. Vi fick bland annat 
lära oss att järven är en grym 
jägare som ofta bara tar ett 
av renens ben, för att hålla 
resten av köttet färskt tills 
nästa måltid. Renen lämnas 

alltså halvdöd ute i skogen tills 
järven bestämmer sig för att äta 

mera. Så ingen av renskötarna 
gillar egentligen järven. 

H ela torsdagen gick åt till 
en allt som allt tio tim
mar lång utfärd runt 
Finlands huvud, via 
Sevettijärvi och Norge 

till Nuorgam och Utsjoki, och sedan tillbaka till 
Enare. Vi stannade på vägen för att besöka olika 
sevärdheter, som vår duktiga guide berättade om. 

Utsikterna var andlöst vackra 
då vi åkte igenom de 

lappländska land
skapen, en verklig 

wowupplevelse. 
Vi stannade 

vid Ishavet, 
där tre 
galningar 

Selma Amper & 
Wilma Engström

bestämde sig 
för att ta ett 
dopp. För att 
citera en av 
dessa galningar: 
“ jag känner inte 
längre mina tår”. 
    Vi hittade krabb
klor från en kungskrab
ba, och vi fick höra mer 
om djuret av vår guide. Vår guide 
rekommenderade varmt den norska chokla
den, som sedan visade sig vara ofantligt dyr. 
Men turligt nog var personen i kassan, Jimmy, 
helt underbar och sprang efter oss f lera gånger 
då vi hade glömt varor kvar på bandet. 

DEN SISTA DAGEN TILLBRINGADE vi i Ivalon 
lukio. Vi fick kombinera inlärning och rörelse 
i skolan genom att orientera oss i skolbyggna
den och svara på frågor ur kurserna mo 5 och 
finska kurs 6. Det var intressant att diskutera 
med jämnåriga som lärde oss nordsamiska och 
berättade om sina fritidsintressen som bland 
annat var att köra med olika fordon i byns 
rondeller. De berättade också att nästan alla 
har hund. Innan flyget lyfte mot Helsingfors 
hann vi också utforska Ivalo city och köpa 
lokala specialiteter.
 På det stora hela var det en väldigt intres
sant och rolig resa. Vi är väldigt tacksamma 
för att vi fick delta i denna projektresa och vi 
rekommenderar den varmt! 

Det var intressant 
att diskutera med 

jämnåriga som lärde 
oss nordsamiska och 

berättade om sina 
fritidsintressen.

 




