
Kjersti Schanche, Varanger Samiske Museum:

Den nasjonale kulturarv?
Om premissleverandørene i 

kulturminneforvaltningen og det samiske



Kulturarvbegrepet 
Åpen definisjon: Alle  kulturtrekk/kulturkunnskap/ 
kulturminner som ”lever videre”

Vanlig er en mer snever forståelse av begrepet:

- Monokulturell (det norske)

- Taksering av kulturtrekk og tidsperioder (høyest 
verdi: vikingetida samt norsk bondekultur fra en 
senere, gitt tidsperiode)

- Statisk (bevare det ”opprinnelige”)



Samisk kulturarv
I enda større grad enn norsk kultur utsatt for stigmatisering, 
men i dette tilfellet er det først og fremst de ”utenfor” som 
står for stigmatiseringa.

- Enkelte av kulturtrekkene som man fant hos noen 
reidriftssamiske familier for ca. 100 år siden har blitt 
stående som bildet på ”det samiske”

- Alminnelig bilde: rein, pulk, lavvu

Viktig med forskning og formidling som tydeliggjør 
kompleksitet og de store kulturelle variasjonene innenfor 
samisk kultur i tid og rom.



Utfordringer knyttet til forvaltning av 
samisk kulturarv
- ”flerkulturell” og kompleks (flere språk, flere 
næringstilpasninger, stor variasjon i kulturtrekk mellom 
områder)

- i endring, i ”nasjonsbyggingsprosess” (gjenoppbygging) 
med store behov for satsinger innenfor mange felt

- stort dokumentasjons- og forskningsbehov

- stort formidlingsbehov internt og eksternt 

- unge kulturarvinstitusjoner

- det samiske samfunnet ikke kun begrenset til Norge



Problemer knyttet til forvaltning av samisk 
kulturarv
- manglende kunnskap og forståelse hos sentrale 
myndigheter (eks. odelsloven og forholdet til utmarka)

- mangel på ressurser (eks. samiske museer og et økende gap  
til de øvrige)

- materiell kulturarv forvaltes hovedsakelig av andre

- skam (resultat av fornorskningspolitikken)



























Satsingsområder?
Vanskelig å peke ut noen områder framfor andre: samisk 
kulturarvsarbeide ennå i en startfase

- Forskning og formidling som tydeliggjør kompleksitet og 
variasjon i det samiske samfunnet

- Dokumentasjon av og forskning på bruk av landskap og 
naturressurser (til bruk bl.a. for ressursforvaltning og avklaring 
av rettsforhold)

- Forskning på samisk fortid fortsatt viktig (lite utforsket, ark. 
kildemat. sentralt pga mangel på skriftlige kilder)

- Forskning på hvordan fortida inngår i dagens samiske 
selvforståelse og brukes i forming av samtida


